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 Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Pret RREF 
 

Kullanım alanı Selülozik elyaflar ve karışımlar için reçine apre uygulamasında kullanılan 
formaldehitsiz çapraz bağlayıcı 

Özellikler - Formaldehit içermez 

- Formaldehit içermez , ISO 14184-1 (Japanese Law 112-1973), ISO 
14184-2 (AATCC 112) ve DIN 54260 a ya uygun 

- Selülozik elyafa yüksek reaktivite sağlar 

- Yıka ve giy özellikleri iyi 

- klor lekesi yapmaz 

- aside karşı stabil florasan optiklerle işlem görmüş mamulllerin 
beyazlığını etkilemez 

- kapalı sistem sprey makinalarında uygulanabilir 

- optimum kurutma ve fikse sıcaklığı: 145 - 150°C 

Kimyasal yapısı Modifiye dimetildihidroksietilen ure 

Teknik veriler Görünüm: Sarı kızıl berrak likit 

pH (direct): 4-7 

Seyreltme prosedürü:   Her oranda soğuk sui le seyreltilir  

Raf ömrü: Orjinal ambalajında 1 yıl 

Donduktan sonra kullanılamaz 

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

Lava Pret RREF, selülozik liflerin, selülozik ve sentetik liflerin 
karışımlarının çekmezliğini ve buruşmazlığını arttıran geleneksel 
tekstil terbiye uygulamalarında kullanılabilir. Bu uygulamalar 
hakkında bilgi için lütfen Lava Pret RREF-Apre Yardımcı teknik veri 
sayfasına başvurun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Lava Pret RREF modaya uygun kalıcı kırışıklar yaratmak için 
kullanılır.Katalizör ilavesiyle kullanılır.Kullanılan miktar kumaşa ve 
istenilen etkiye göre değişir. 

Ürünün belirtilen şekilde uygulanması, kolay giyim, kırışıklıklara karşı 
dayanıklı Oekotex Standard 100 (Sınıf 1) gereksinimlerini karşılar. Ön 
çalışmalar şarttır. 

Denim Yıkama Uygulamaları 

Kapalı sistem sprey makinası uygulaması 

Lekesiz reçine uygulamaları için 

%15-20 Lava Pret RREF 

%5-8  Lava Pret-Cat  KBC / Lava Pret-Cat KLF 01 

Banyo oranı: 1:1-2 

Oda sıcaklığında / 15-20dk  

kurutma  90 - 110°C 

fikse   150°C  - aşağıda belirtildiği gibi 

Fikse süresi 

fikse     150°C 

Fikse sıcaklığı 150°C olmalıdır, süre ise kumaşın cinsine ve yapılan 
uygulamalara göre belirlenmelidir. Fikse süresi kumaş üzerindeki sıcaklık 
150°C ye çıktığından itibaren hesaplanmalıdır, bu sıcaklığa ulaşmak için 
ise zaman gerekebilir. Önerdiğimiz fikse süreleri yeterlidir fakat 
makinanın değişkenliğine bağlı olarak ön denemelerin yapılması tavsiye 
edilir. 

Kurutma yapılmış mamullerde -        10 dk 

Islak mamullerde -                 15-20 dk 
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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. 


