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Product Information Finishing Auxiliaries 
 

Evo® Soft PEN 
 

 

Kullanım Alanı  Doğal ve sentekik elyaflardan üretilmiş dokuma örgüler için yumuşak ve 
düzgün yüzey sağlayan madde 

Özellikleri  - örgü ve dokuma malların yırtılma ve sürtünme dayanıklılığını artırır, 
dikiş kolaylığı sağlar. 

- kaygan ve pürüzsüz bir tuşe kazandırır. 

- boncuklanmayı azaltır.  

- yüksek kurutma ve ütüleme sırasında beyazlığa etkisi çok azdır.  

- mavi denim kalitelerinde ozon sararmasını azaltır. 

- genelde yıka-giy aprelerle uyumludur.  

Kimyasal Yapısı  Yaklaşık  %40’lık  polietilen dispersiyonu  

Teknik Bilgiler  Görünüş: beyaz dispersiyon  

pH: 6 - 8 

İyonik yapısı: non-iyonik  

Çözünme: kullanmadan önce soğuk su ile seyreltilir  

Raf ömrü: kapalı orijinal ambalajında 6 ay 
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Uygulama  

 
Emdirme uygulamaları 

Bütün elyaf cinsleri için kayganlık sağlayıcı yumuşatıcı olarak: 

1 g/l asetik asit  %60 

10 - 30g/l Evo Soft PEN 

Örgü mallarda dikiş kolaylığı için: 

1 g/l asetik asit %60 

5 - 20 g/l Evo Soft PEN 

Pamuklu buluzluk kumaşların apresinde : 

1 g/l asetik asit %60 

60 - 80 g/l Lava Pret RCI 

20 – 30 g/lEvo Soft MEB 

10 - 20 g/l Evo Soft PEN 

Şok kurutma ve kondense  170°C / 40 - 60 saniye  

 

Çektirme uygulamaları 

Çile ve bobinde pamuk, viskon ipliklerin kayganlığı için: 

Boyamadan sonra son çalkalamaya: 

1 - 3 g/l Evo Soft PEN 

 pH:   5 - 7 (asetik asit ile)  

Banyo sıcaklığı: 20 - 40°C 

İşlem süresi: 15 - 25 dk. 

Yıkama makinelerinde: 

Denim kalitelerin yumuşatılmasında  

% 1 - 2  Evo Soft PEN 

% 0 - 2  Evo Soft MEB 

pH:  5 - 6  

30°C / 10 - 20 dk. 

Santrifüj ve tambler kurutma 

 
 

DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti  

Mecidiye Mah.Cenap Şahabettin Sok.No:24 

34718, Koşuyolu / Kadıköy – İstanbul 

Telefon 0  216 544 15 00 
Faks (satış) 0  216 339 90 48  

Faks (pazarlama) 0  216 339 90 63 

DyStar.Auxiliaries@DyStar.com 

www.DyStar.com 

 

Yukarıda yazılı bilgiler ile sözlü, yazılı ve deneysel yollardan verilen 
danışma hizmetleri eldeki son verilere dayanmaktadır, ancak bunlar 
üçüncü şahıslara ait korunmuş haklar dahil, eldeki erişebilir en iyi bilgi 
kaynaklarına göre verilmiş olup (bizim için) hiç bir yükümlülük 
taşımamaktadır. Danışılan bilgiler, gerek bu bilgileri gerek ilgili ürünler için 
öngörülen yöntem ve amaçları uygunluk bakımından şahsen gözden 
geçirme yükümlülüğümüzü kaldırmadığı gibi ürünlerimizin uygulanması ve 
kullanılması, - ürünlerimizin danışmanlık hizmetlerine göre imali 
kontrolümüz dışında cereyan edeceğinden - , tümü ile kendi 
sorumluluğunuz altındadır. Ürünlerimizin satışı Genel Satış ve Teslim 
Şartlarına göre gerçekleştirilir. 

mailto:DyStar.Auxiliaries@DyStar.com
http://www.dystar.com/

