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 Product Information Finishing Auxiliaries 
 

Evo® Fin UPI 
 

 

Kullanım alanı Selülozik elyaf, yün, PES/yün karışımları,polyester ve poliamid içerikli, 
dokuma ve örgü elyaflara kalıcı tuşe verilmesinde kullanılır 

Özellikler - Yumuşak, dolgun tuşeyle beraber elastikiyet verir 

- Reçine apre kimyasallarıyla kombinlenebilir 

- Kısmen hidrofilik 

- Yırtılma ve aşınma mukavemetini arttırır 

- Dokuma ve örgü kumaşın boncuklaşmasını azaltır 

- Yıkama ve kuru temizleme haslığı iyidir 

- En iyi uygulama yöntemi emdirmedir 

- Evo Lan WAF yada WAT ile kombinlendiğinde yünün keçeleşme 
eğilimini azaltır 

 

Kimyasal yapısı Modifiye edilmiş polieter poliüretan  

Teknik veriler Görünüm şeffaf-sarı şeffaf likit 

pH: 4 - 6 

Density(20°C): yaklaşık 1.16 g/cm³ 

İyonite: amfoterik 

Raf ömrü: original kapalı ambalajında 1 yıl 
  

+ 3°C nin altında  ve +35°C nin üzerinde saklamayınız 

Donduktan sonra çözünüz ve her kullanım öncesi karıştırınız 
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Uygulama  

 
Evo Fin UPI ile kalıcı apre için sıcaklık ve kurutma süresi 130°C / 3 dk – 
180°C / 20 sn aralığında olmalıdır. 

Emdirme ile uygulama 

Tuşe için 

            1  g/l  asetik asit 60% 

20.0- 50.0 g/l Evo Fin UPI 

0.0- 30.0  g/l Evo Soft CSI yada SMA 

Anti-pilling apresi 

20.0- 80.0 g/l Evo Fin UPI 

Pamuk  liyocel kumaşlara reçine uygulaması 

         0.5   g/l asetik asit 60% 

50.0 – 60.0 g/l Evo Pret RGE 

 20.0–50.0  g/l Evo Fin UPI 

10.0 – 50.0 g/l Evo Soft CSI yada SMA 

7.5 – 15.0 g/l Evo Pret Cat KLF 

Kurutma/fikse :150° C/60-120 sn 

 
Yünlerin keçeleşmesini önlemek için 

20.0 – 30.0 g/l Evo Lan WAF 

10.0- 20.0 g/l Evo Fin UPI 

2.0 – 4.0g/l Sera Wet C-NR 

Kurutma/fikse: 150°C /60-120 sn 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti  
Mecidiye Mah.Cenap Sahabettin Sok.No:24 
34718, Kosuyolu / Kadikoy  
Istanbul - Turkey 
Telephone         +90  216 544 15 00 
Fax(sales)         +90  216 339 90 48  
Fax (marketing)            +90  216 339 90 63 
DyStar.Auxiliaries@DyStar.com 
www.DyStar.com 

This information and our technical advice - whether verbal, in writing or 
by way of trials - are given in good faith but without warranty, and this 
also applies where proprietary rights of third parties are involved. Our 
advice does not release you from the obligation to check its validity and 
to test our products as to their suitability for the intended processes and 
uses. The application, use and processing of our products and the 
products manufactured by you on the basis of our technical advice are 
beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our 
products are sold in accordance with our General Conditions of Sale 
and Delivery. 

 


