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 Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Pret RCI 

 
 

Kullanım Alanı Pamuk, viskon, keten ve sentetiklerle olan karışımları için Eko Teks - 
100 standartlarına uygun , katalizöre ihtiyaç duymayan buruşmazlık 
apresi (yıka –giy apresi) 

Özellikleri   katalizörü içinde olduğundan kullanımı oldukça kolaydır. 

 bilinen tüm test metotları, Japanese Law 112 ve AATCC-112 `ye göre 
kumaş üzerinde çok az formaldehit kalmasını sağlar. (ISO 14184 
bölüm 1+2) 

 kumaşlara çok iyi çekmezlik ve buruşmazlık verir. 

 denim uygulamalarında etkin üç boyut dayanımı sağlar. 

 denim uygulamalarında parlak ve gri nüansın elde edilmesine 
yardımcı olur. 

 denim uygulamalarına kalıcı üç boyut uygulamalarında kullanılır. 

Kimyasal Yapısı Modifiye dimetilol dihidroksi etilen üre 

Teknik Bilgiler  Görünüş:                     açık sarıdan kahverengiye değişen, likit  

İyonik yapı: zayıf katyonik  

pH 2  - 3   

Çözünürlük:                soğuk su ile seyreltilir. 

Alkali işletme suyu ürünün etkisini zayıflatacağın-
dan banyo pH’ının asetik asit ile nötralize edilmesi 
gerekir 

Raf ömrü: kapalı orijinal ambalajında 1 yıl                                          
Lava Pret RCI -30ºC soğuğa kadar dayanıklıdır.  
0ºC’nin altında kıvamlansa da 20ºC’ye kadar 
karıştırılarak ısıtıldığında ürün tekrar eski halini alır. 
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Uygulama  

 
Lava Pret RCI pamuk, viskon, keten gibi selülozik elyaflar ve sentetiklerle 
olan karışımları için Eko Teks -100 standartlarına uygun , katalizöre ihtiyaç 
duymayan buruşmazlık apresidir. İşlem sırasında herhangi bir katalizatöre 
ihtiyaç duymaz. Kullanılacak miktar elyaf cinsine ve istenen efekte göre 
belirlenmektesir.  

Sprey ile püskürme reçetelerinde 

 30 – 200 g/l Lava Pret RCI 

 30 – 200 g/l Lava Fix NFA 

  10 – 50 g/l Evo Top U41 

  50 – 200 g/l Cerat 936 

  10 – 20 g/l Lava Wet M-DF 

            X g/l Su 

Spreylenecek sıvı miktarı kumaş üzerinde istenilen özelliklere göre ayar-
lanmalıdır. Lava Pret RCI yanına ilave edilecek her türlü katkı malze-
mesinin miktarı kumaşın  ve istenilen son mamülün özelliklerine göre be-
lirlenmelidir. 

Konsense işleminden önce ön kurutma yapılması mamül üzerinde 
oluşacak mukaavemet kayıplarını azaltacağı için tavsiye edilir. Tavsiye 
edilen ön kurutma sıcaklığı 90-100 derecedir. Konsense sıcaklığı 150°C 
derece olarak uygulanır. Sure kumaş kalınlığına ve ön kurutma uygu-
lanıp uygulanmadığına göre değişir. Amaç kumaş üzerindeki sıcaklı 
150°C dereceye ulaştıktan sonra birkaç dakika condense etmektir. 
Genellikle pratik uygulamalarda kondense fırınına kuru giren mallarda bu 
sure 10 dakika, ıslak giren malllarda ise 15-20 dakika arasındadır. 

Daldırma uygulamalarında 

30 – 150 g/l Lava Pret RCI 

 30 – 200 g/l Lava Fix NFA 

  10 – 50 g/l Evo Top U41 

  50 – 200 g/l Cerat 936 

  10 – 20 g/l Lava Wet M-DF 

            X g/l Su 

 
 
 
 



 

 

 

      

 

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 hiz-
metleri eldeki son verilere dayanmaktadır, ancak bunlar üçüncü şahıslara ait ko-
runmuş 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. Ürünle-
rimizin satışı Genel Satış ve Teslim Şartlarına göre gerçekleştirilir. 
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Fikse 

Daldırma işlemi yapıldıktan sonra uygun sıkma yapılır. Lava Pret RCI 
yanına ilave edilecek her türlü katkı malzemesinin miktarı kumaşın  ve 
istenilen son mamülün özelliklerine göre belirlenmelidir. 

Kondanse işleminden once ön kurutma yapılması mamül üzerinde 
oluşacak mukaavemet kayıplarını azaltacağı için tavsiye edilir. Tavsiye 
edilen ön kurutma sıcaklığı 90-100°C. Konsense sıcaklığı 150°C olarak 
uygulanır. Süre kumaş kalınlığına ve ön kurutma uygulanıp 
uygulanmadığına gore değişir.  

Amaç kumaş üzerindeki sıcaklık 150°C’ye ulaştıktan sonra birkaç dakika 
condense etmektir. Genellikle pratik uygulamalarda condense fırınına 
kuru giren mallard bu sure 10 dakika, ıslak giren malllarda ise 15-20 
dakika arasındadır. 
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