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Product Information Process Auxiliaries 
 

Lava® Fast CNC 
 
Direkt ve reaktif boyamalar için formaldehitsiz fiksatör 

 
 

Kullanım Alanı Reaktif ve direkt boyalarla boynamış veya basılmış selülozik mamullerin yaş 
haslıklarını yükselten fiksatör. Ayrıca yün ve ipek mamullerin reaktif boyalarla 
boyanması veya basılmasında da etkilidir. 

Özellikler 
- reaktif veya direkt boyalarla boyanmış veya basılmış mamullerin yaş 

haslıklarını yükseltir. 

- boyanmış veya basılmış yün ve ipek elyafların yaş haslıklarını yükseltir 

- direkt boyaların veya reaktif boyanın hirolizatlarının migrasyonunu 
engeller 

- reaktif boyama ve baskılarda boyanın hidrolizesine karşı koruma sağlar 

- formaldehit ve epi kloro hidrin bileşiklerini içermez 

- renk ve ışık haslıklarına çok düşük etkisi olur 

- nonyonik ve katyonik ürünlerle kullanılabilir.  

- tuşe veya dikime negatif bir etkisi yoktur 

Kimyasal  Yapısı Kuartene amonyum bileşiği 

Teknik Bilgiler Görünüş: sarımsı renksiz, berrak, sıvı 

pH: yaklaşık 6 (saf suda %10 çözelti) 

İyonite: katyonik 

Çözme prosedürü: soğuk su  

Stabilite: normal kullanım konsantrasyonlarında, asitlere, 
alkalilere, tuzlara ve sert suya karşı dayanıklıdır. 
Anyonik ürünlerle uyumlu değildir. 

Raf ömrü: kapalı orjinal ambalajlarda uygun depolama 
koşullarında yaklaşık 1 yıl.  

 +25°C nin üzerinde muhafaza etmeyiniz, aksi takdirde kullanılamaz hale 
gelebilir. 

+3°C nin üzerinde serin yerde muhafaza ediniz 
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Uygulama  

 
Lava Fast CNC su, ter ve ütü haslıklarını kayda değer miktarda yükseltir. 
Ayrıca pamuk ve rejenere selülozik elyaflarda direkt boyalarla boyanmış 
veya basılmış ürünlerin yıkama haslıklarını yükseltir.  

Lava Fast CNC reaktif boyamada boya hidrolazatından dolayı oluşan 
haslık düşüşlerini engeller.  

Buna ilave olarak Lava Fast CNC direkt ve reaktif boyaların kurutma 
prosesi esnasında göç etmesini engeller ve boyama ve baskılarda ısıdan 
ötürü hem proses hem de kullanım esansında oluşabilecek termo-
cracking problemini de engeller.  

Lava Fast CNC boyanmış ve basılmış yün ve ipek elyafların yaş 
haslıklarının geliştirilmesi için de çok uygundur. İçinde formaldehit ve 
epihalojen hidrin bileşikleri bulunmamaktadır ve ışık haslığına ciddi 
oranda olumsuz bir etkisi yoktur. 

Lava Fast CNC nonyonik ve katyonik ürünlerle birlite kullanıma çok 
uygundur bununla birlikte anyonik ürünlerle birlikte kullanımında 
çökelmeler oluşur.  

Lava Fast CNC ile yapılan ard işlem tuşe ve dikiş kolaylığına olumsuz 
olarak etkilemez. 

Boyama / baskı 

Yüksek haslık değerlerinin eldesi için ürn mutlaka iyi bir yıkama(ve 
sabunlama) işlemine tabi tutulduktan sonra aşağıdaki şekilde 
uygulanmalıdır :  

Çektirme metodu 

Selülozun ard işlemi 

Direkt boyalarla  

% 0.5 - 1.5 açık - orta renkler 
% 1.5 - 3 orta - koyu renkler 

Reaktif boyalarla ile 

% 0.5 - 1.0       açık – orta renkler 
% 1.0 - 2.0 orta – koyu renkler 

pH 5 - 6, 20 - 30 dakika  40 °C’de . 

Eğer aynı banyoda katyonik yumuşatma işlemi de yapılmak isteniyorsa 
bu durumda iki ayrı banyo uygulması yapılmalıdır : önce katyonik 
yumuşatıcı ilave edilmelidir  ve daha sonra 5 – 10 dakika ve aynı 
sıcaklıkta Lava Fast CNC. 
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Yün ve ipek için ard işlem  

% 0.5 - 1.5  (% 1.5 - 3) 
açık – orta renkler için (Superwash-WO için ) 

% 1.5 - 3     (% 3 - 5) 
orta – koyu renkler için (Superwash-WO için ) 

Öncelikle ürün 10 dakika  pH 7 – 8’de 20 - 30 °C ‘de muamele 
edilmelidir, daha sonra banyo 10 dakikada 40 - 50 °C’ye 
yükseltilmelidir.Yaklaşık 5 dakika bu şekilde çalışılduıktan sonra, 
boşaltma ve soğuk çalkalama yapıplmalıdır. 

Yukarıda pamuk mamullerde bahsedilen tek banyo iki admlı katyonik 
yumuşatıcı proses burada da uygulanabilir. 

 
Emdirme  

Selüloz, yün ve ipek boyama (kurudan yaşa) 

Rengin derinliğine bağlı olarak : 10 - 30 g/l 
Emdirme sıcaklığı: 20 - 30 °C 
Kurutma 

Hatalı boyamaların sökümü  

Eğer işlem görmüş mamül tekrar boyanacaksa, nüanslanacaksa veya 
söküm yapılacaksa öncelikle Sera Fast C-NC aşağıdaki metodla sökümü 
gereklidir : 

 3.0 ml/l formik asit %85  
 3.0 g/l Sera Sperse M-IS liq (likit, anyonik dispergatör) 

30 dakika 90 °C’de. 

Sonrasında sıcak, soğuk yıkama yapılır. 2.0 g/l Sera Sperse M-IS liq 
ilavesi tekra boyamalarda düzgünleştirici olarak tavsiye edilir. 

Bitim işlemi 

Lava Fast CNC direkt boyamalardaki yaş haslıklarını arttırıp renk 
akmalarını azaltmak için ayrıca apre banyolarında da uygulanabilir. 
Öncelikle apre banyosundaki diğer ürünlerle Lava Fast CNC ‘nin uyumu 
üretim öncesi laboratuvarda mutlaka kontrol edilmelidir. 

Boya miktarına bağlı olarak tavsiye edilen kullanım miktarı 10 - 30 g/l. 

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. 

 


