
 

 
 

      

 

      

Sera White C-EBB – 2018/03  Page 1 of 2 

 
 

Product Information Process Auxiliaries 
 

Sera® White C-EBB 

 

Selüloz ve karışımları için çektirme metoduna uygun optik beyazlatma ajanı 

 
 

Kullanım Alanı Mavi nüanslı (nüanslanmış) floresan beyazlatma ajanı 

Özellikleri  - yüksek afiniteli beyazlatıcı, çektirme metoduna çok uygun 

- çok yüksek derecede çekim, dolayısıyla atık suda çok az kirletme  

- çektirme peroksit ağartmasına uygun, tek adım kasar ve beyazlatma 
prosesine uygun 

- mükemmel yapılanma sonucu çok yüksek ve parlak;  özellikle mavi 
nüanslı beyaz eldesi 

- yüksek sıcaklıklarda dahi yıkamaya karşı çok dayanıklı 

- Sera White C-EBB karışımları ile değişik tonlu beyaz eldesi 

- kolaylıkla su ile karışabilen sıvı yapı 

Kimyasal Yapısı Stilben-triazin türevleri 

Teknik Bilgiler  Görünüş: mavi, mavi-violet sıvı 

Yoğunluk (20°C): 1.2 g/cm³ 

İyonite: anyonik 

Sulandırma prosedürü: soğuk ve ılık suda kolaylıkla çözülebilir  

Raf ömrü: 12 ay kapalı orijinal ambalajlarda 
 

Stabilite: 20°GH ne kadar sert su 
pH 7 - 12 (max 8.0 g/l NaOH %100 luk) 
elektrolitlere karşı cok yüksek dayanımlıdır. 
Klor kasarına dayanıklı değildir. 
Nüans komponenti indirgen ağartmalara karşı 
dayanıklı değildir 
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Uygulama  

 Sera White C-EBB çektirme prosesinde uygulanması tavsiye 
edilir ve beyazlatma adımının başında banyoya ilave edilmesi 
gerekir. 

Selülozun beyazlatılmasında, peroksit ağartma ile kombine 
edilebilir ve ağartma sonrası ayrı banyoda yapılabilir. Rejenere 
selüloz için tuz ilavesi tavsiye edilir. 

Tavsiye edilen miktar 

% 0.2 -  0.8  Sera White C-EBB  

Çözme / Seyreltme 

Su ile soğuk veya ılık her oranda seyreltilebilir. Çözelti ışıktan 
korunmalıdır.  

Tavsiye edilen reçete/metod 

Selülozun ağartma ile birlikte beyazlatılması 

% 0.2 - 0.8  Sera White C-EBB 
 0.0 - 3.0 g/l Sodyum sülfat 
   4.0 - 12.0 ml/l Hidrojen peroksit %35 
   1.0 - 2.5   g/l Sera Fil FFB 
 0.5 - 2.0 g/l Kostik soda %100 

Banyo oranı: 1:10 - 1:20 
Sıcaklık/zaman: 90 - 120°C/60 - 15 dak.  
Ard işlem: sıcak ve soğuk durulama, nötralize pH 6 - 7 

Özellikle  Sera White C-EBB nin yüksek miktarlardaki  
kullanımında mavi nüanslı bir beyaz renk elde edilir. Eğer beyaz 
olarak talep edilen başka bir ton varsa, bu durumda nötral 
tondaki Sera White C-EBN ile kombine edilerek istenen beyazlık 
elde edilir. Aşırı doygunluğu engellemek için maksimum  %0.8 
beyaz uygulaması tavsiye edilir. 

   SEL 

Işık  ISO 105-B02 3 - 4 

Yıkama 40°C ISO 105-C06/A1S 4 - 5 
 60°C ISO 105-C06/C1S 4 
 90°C ISO 105-C06/E2S 3 - 4 

Klorlu ağartma   ISO 105-N01 3 - 4 

Klorit ağartma hafif ISO 105-N03 1 

Kuru fikse 30 s 180°C    ISO 105-P02 5 

Nitrojen oksitler  ISO 105-G04 4 – 5 

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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