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 Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Pret RFL Plus 
    

 Formaldehit içermeyen ve düşük sıcaklıkta fikse olabilen reçine  

 
 

Kullanım Alanı Selülozikler, sentekiler ve bunların karışımları için formaldehit içermeyen 
çapraz bağlayıcı sistemli reçine 

Özellikleri - formaldehit içermez 

- formaldehit içermediği ISO 14184-1 (Japanese Law 112-1973), 
ISO 14184-2 (AATCC 112) ve DIN 54260 normları ile test edilip 
onaylanmıştır 

- pamuk elyafına çokyüksek reaktivitesi vardır 

- sürüdürülebilirliği (sustainable) yüksek yıkama işlemleri için 

- klora karşı dayanıklıdır, bu nedenle denim yıkama aplikasyonla-
rında sprey yada daldırma yöntemleriyle ağartma sonrası leke 
yapma riski olmadan reçine aplikasyonları yapılmasına olanak 
sağlar.  

- daldırma veya sprey aplikasyonları ile uygulanabilir 

      -    optimum kurutma ve fikse sıcaklığı 110 – 120°C’dir 

Kimyasal Yapısı Modifiye dimetiloldihidroksietilen üre 

Teknik Bilgiler Görünüş: açık sarıdan kahverengiye değişen,berrak hafif 
viskoz sıvı 

pH: 1,5 – 2,5 

Çözme prosedürü: soğuk su ile çözülebilir; alkaline proses suları 
 ürünün etkinliğini olumsuz etkileyebileceğinden 
 kullanım öncesi mutlaka nötralize edilmelidir. 

Raf ömrü: kapalı orijinal ambalajında 12 ay 
  

 
  



 

 

 

      

 

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. 
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Uygulama 

Lava Pret RFL Plus geleneksel tekstil bitim işlemlerinde, selülozik ve sen-
tetik elyaflarla bunların karışımlarında, buruşmazlık ve çekmezlik apresi 
olarak da kullanılabilir. Bu uygulamalarda kullanım ile ilgili detaylı bilgiler 
ürünün bitim işlemi ile ilgili olan Lava Pret RFL Plus - Finishing Auxiliary 
teknik bülteninden edinilebilir 

 

Lava Pret RFL Plus kendiden katalizör iceren çapraz bağlama sistemi olup 
yıkamalarda  kalıcı trend  kırıklar (kırışık ve bıyık gibi) yaratmak için 
kullanılır. Ürün içerisine herhangi bir katalizör konulmadan aplike edilir. 
Kullanılması gereken miktar uygulanacak kumaş ve istenilen efekte göre 
değişir.   
 
Ürün belirtilen şekilde uygulandığında, bitmiş ürün özellikleri Ökoteks 
Standard 100 kriterlerini sağlamaktadır. Üretim öncesi bununla ilgili olarak 
ön denemelerin yapılmasını tavsiye etmekteyiz. 

Sprey uygulaması 

Leke risksiz ağartma sonrası yapılacak reçine işlemi için, 

100 - 200     g/l  Lava Pret RFL Plus 

 50 - 150 g/l  Lava Fin 936 

Kurutma    80 - 90°C 

Fikse           110 -120°C    detayları için aşağıya bakınız 

Daldırma ile uygulama  (daldır/sık/kurut/fikse) 

Leke risksiz ağartma sonrası yapılacak reçine işlemi için, 

 50 – 150   g/l  Lava Pret RFL Plus 

 50 – 150   g/l  Lava Fin 936 

Sıkma (fazla miktarın alınması) 

Fikse      110 – 120°C 

Fikse sıcaklığı 110-120°C olmalıdır. Zaman mamul ve ön uygulama 
koşullarına göre belirlenir. Fikse süresi kumaştaki sıcaklık 110-120°C’ye 
vardığında başlatılmalıdır bundan dolayısıyla bu sıcaklığa ulaşmak için 
gereken zaman ilave edilmelidir. İyi bir fikse eldesi için aşağıdaki sürelerin 
uygulanmasını önermekteyiz ama gereken zamanın makineye bağlı 
olarak değiştiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. 

Ön kurutma yapılmış mamuller         10 dakika 

Islak mamuller                                   15-20 dakika 
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