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Product Information Finishing Auxiliaries 
 

Lava® Protect DWA New 
       

 

Kullanım Alanı Pamuk , diğer selülozik elyaflar ve bunların sentetik elyfalarla olan 
karışımları için su iticilik bitim işlem malzemesi  

Özellikleri - flor içermeyen bir üründür. 

- çok iyi su iticilik verir. 

- yağmura geçirmez efekt sağlar. 

- yağ iticilik özelliği kazandırmaz. 

- 60 °C’ye kadar ev yıkamasına dayanıklıdır. 

- hoş bir tutumu vardır. 

- emdirme yöntemi ile uygulama tercih sebebidir, çektirme metodu ile 
uygulama yapılacak ise bu durumda ön Laboratuvar testleri yapılarak  
performans kontrol edilmelidir. 

Kimyasal Yapısı Modifiye edilmiş yağ türevi bileşenleri  

Teknik Bilgiler Görünüş: beyaz-sarımsı dispersiyon 

pH değeri: 5 - 7 

İyonite: hafif katyonik 

Raf Ömrü: kapalı orijinal ambalajında 12 ay 
 

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

 Emdirme prosesi 

%100 Pamuklu mamuller 

 0.4 ml/l asetik asit 80% 
 40.0 - 70.0 g/l Evo Pret RCI 
 20.0 - 50.0 g/l Lava Protect DWA New  
 5.0 – 10.0 g/l Evo Soft PEN 

Alım:   % 70 – 80  

100 - 130 °C ‘ de kurutma /  140 – 170°C’de fikse  / 60 – 30 s 

PES/CO Mamuller 

 0.4 ml/l asetik asit 80% 
20.0  -   40.0 g/l Evo Pret RCI 
 80.0 - 120.0 g/l Lava Protect DWA New 
 5.0  -   10.0 g/l Evo Soft PEN 

100 - 130°C‘de kurutma /  140 – 170°C’de fikse  / 60 – 30 s 

Çektirme metodu 

(ön deneme yapılması tavsiye edilir) 

%100 Pamuklu mamuller 

 4.0 - 6.0 % Lava Protect DWA New 
 0 – 6.0 % Evo Pret RCI 

Banyo pH:  5 - 5.5  asetik asit ile ayarlanır 
Banyo oranı: 1:8 den 1:20 ye  
İşlem: 20 – 25°C’de  (5  dakika) 
 40°C               (30 dakika) 

Çalkalamadan banyo dökülür, santrifüj yapılır 

100 - 130°C‘de kurutma /  140 – 170°C’de fikse  / 60 – 30 s 

Lava Protect DWA New uygulama öncesi yapılacak ön işlem  

En iyi sonuc elde etmek için islem öncesi kumaş iyice temizlenmeli ve iyi 
bir ön işleme tabi tutulmalıdır.  Mamul üzerinde kalmış olan haşıl, 
kaydırıcı, yumuşatıcı, tutum apreleri, ıslatıcı, deterjan ve alkali bakiyeleri 
sonuc olumsuz etkiler. Deterjan bakiyesi birkaç kez yapılacak ılık yıkama 
ile uzaklaştırılabilir. Yıkamalar esnasında etkiyi arttırmak için yıkama 
banyosuna Sera Quest M-PP gibi bir sekuester kullanılması tavsitye 
edilir.   

Alkali bakiyesi son banyoya konacak asit ile nötralize edilebilir 

Maul pH’ı son banyoda asetik asit ilavesi ile 4‘e ayarlanmalıdır.  

Doğal olarak makina içinde bir haşıl, ıslatıcı ve yıkayıcı ile kirlenme 
olmadığı var sayılmaktadır. 

 
 



 

 

 

 

      

 

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. 
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