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Product Information Process Auxiliaries 
 

Sera® Fast C-RD 
 

Reaktif boyamalar için çok amaçlı son yıkama sabunu 

 

Kullanım Alanı Reaktiflerle boyanan selülozik elyaf ve sentetiklerle karışımları için boya 
yada baskıdan sonra fikse olmamış boyanın uzaklaştırılmasını sağlayan 
sabunlama maddesi.   

Özellikleri  - fikse olmamış boyayı elyaftan uzaklaştırarak banyoda kalmasını 
sağlar. 

- hidrolize olmuş ve fikse olmamış boyanın yeniden elyaf 
tarafından çekilmesini engeller. 

- pH, tuz konsantrasyonu ve sert sulardan etkilenmez. 

- toplam su tüketimini azaltır.  

- kontinü ve diskontinü sistemler için uygundur. 

- az köpüklüdür. 

- APEO ve fosfat içermez. 

- biyolojik olarak parçalanır. 

- Anyoniklerle uyumlu değildir. 

Kimyasal Yapısı  Polimerik karboksilik asit türevlerinin formülasyonu 

Teknik Bilgiler Görünüş: saydam, renksiz sıvı 

pH değeri: 6 - 8  

İyonik yapı: nonionik/katyonik 

Yoğunluk: 1 - 1.1 g/cm3 

Çözünme: suda kolayca çözünür 

Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay 

Donduktan sonra çözünüz ve her kullanım öncesi karıştırınız 
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Uygulama  

 Elyaf üzerinden fikse olmamış boyayı uzaklaştırmak için ilk gereklilik, 
sabunlama banyosundan önce elektrolit (tuz) konsantrasyonunun 2g/l 
den az  bir değere getirilmesini sağlamaktır.  

Sıcak çalkalama (50 - 70°C) selüloz elyafın yapısını açar ve hidrolize 
boyanın dışarı çıkmasını kolaylaştırır. Sıcak alkali çalkalamaya dayanımı 
olan çapa sistemli tüm Levafix® ve Procion® boyalar için bu yöntem 
özellikle tavsiye edilir. 

Remazol® gibi  vinil sülfon grubu  boyalarda ortamda alkali varlığında ilk 
çalkalama 30 - 50°C de 10 dakika olmalıdır. Böylece  selüloz ile vinil 
sülfon arasındaki kovalent bağın hidrolize olması önlenir. Bu ön 
çalkalamadan sonra  asetik asit ile pH 5 - 6 da  10 dakika  50 - 80°C  de 
nötralize yapılır, sonra sıcak çalkalama ve sabunlama işlemine 
geçilmelidir. 

Çalkalama ve sabunlama banyolarının sayısı rengin koyuluğuna ve  
banyo oranına bağlıdır. ( DyStar reaktif boya kataloğuna başvurunuz ) 

Sera Fast C-RD hidrolize olmuş reaktif boyalarla kompleks oluşturarak 
tekrar elyafa bağlanmasını önleyen boya afin bir yüzey aktif olarak 
geliştirilmiştir. Böylelikle üstün sabunlama efekti elde etmek mümkündür. 

Ek çalkalama ve son işlemler için de DyStar reaktif boya kataloğumuza 
başvurabilirsiniz. 
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Yukarıda yazılıbilgiler 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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