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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Pret RFF Plus 
    

 Formaldehit içermeyen ve katalizör gerektirmeyen reçine  

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

Özellikleri - Katalizörü içinde olduğundan kullanım kolaylığı sağlar 

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

- Pamuk elyafına çokyüksek reaktivitesi vardır 

- Yıka giy aprelerinde kullanılabilir 

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

-  Asit dayanımı yüksek olan optik beyazlatıcılara etkisi olmaz 

- Emdirme veya sprey aplikasyonları ile uygulanabilir 

       -    Optimum kurutma ve fikse sıcaklığı 145 – 150°C’dir 

Kimyasal Yapısı Modifiye  dimetildihidroksietilen üre 

Teknik Bilgiler 
Görünüş: Sarı - kahve renkli sıvı 

 pH: 3,5 – 5,5 

Çözme prosedürü: Soğuk su ile çözülebilir; alkaline proses suları ürünün 
etkinliğini olumsuz etkileyebileceğinden  kullanım ön-
cesi mutlaka nötralize edilmelidir. 

Raf ömrü: kapalı orjinal ambalajında 6 ay 
  

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

Numune aldıktan veya kullandıktan hemen sonra ambalajı kapatınız 
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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 bilg-
iler, gerek bu bilgileri gerek ilgili ürünler için öngörülen yöntem ve amaçları 
uygunluk bakımından şahsen gözden geçirme yükümlülüğümüzü kaldırma-
dığı gibi ürünlerimizin uygulanması ve kullanılması, - ürünlerimizin 
danışmanlık hizmetlerine göre imali kontrolümüz dışında cereyan edeceğin-
den - , tümü ile kendi sorumluluğunuz altındadır. Ürünlerimizin satışı Genel 
Satış ve Teslim Şartlarına göre gerçekleştirilir. 
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Uygulama 
 
 

Lava Pret RFF Plus geleneksel tekstil bitim işlemlerinde, selülozik ve 
sentetik elyaflarla bunların karışımlarında, buruşmazlık ve çekmezlik 
apresi olarak da kullanılabilir. Bu uygulamalarda kullanım ile ilgili de-
taylı bilgiler Lava Pret RFF Plus - Finishing Auxiliary teknik bülteninden 
edinilebilir. 

 

Lava Pret RFF 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 Stand-
ard 100 kriterlerini sağlamaktadır. Üretim öncesi bununla ilgili olarak ön 
denemelerin yapılmasını tavsiye etmekteyiz. 

Sprey uygulaması 

Leke risksiz ağartma sonrası yapılacak reçine işlemi için, 

100 - 350 g/l Lava Pret RFF Plus 

 50 - 150 g/l Lava Fin 936 

Kurutma    90 - 110°C 

Fikse         150°C  - detaları için aşağıya bakınız 

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

Leke risksiz ağartma sonrası yapılacak reçine işlemi için, 

 50 – 150   g/l Lava Pret RFF Plus 

50 – 150   g/l Lava Fin 936 

Sıkma (fazla miktarın alınması) 

Fikse      150°C 

Fikse sıcaklığı mutlaka 150°C  olmalıdır ve zaman mamule ve ön uygulama 
koşullarına göre belirlenir. Fikse süresi kumaştaki sıcaklık 150°C ‘ye 
vardığında başlatılmalıdır bundan dolayısıyla bu sıcaklığa ulaşmak için gere-
ken zaman ilave edilmelidir. İyi bir fikse eldesi için aşağıdaki sürelerin uygu-
lanmasını 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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