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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Jeans PRO 01 
 

İndigo için sararma önleyici yumuşatıcı 

 
 

Kullanım Alanı İndigo boyalı malların depolama sırasında sararmasını engelleyen ve 
tutumunu geliştiren madde 

Özellikleri   çok yumuşak ve kaygan bir tuşe sağlar. 

 indigo boyalı malların havadaki ozon ve azot oksitlerle radikal bileşik-
ler yapmasını önler. Böylece bu bileşiklerin oluşması halinde malların 
rafta sararması ve renk solukluğu  sorununa kesin çözüm getirir. 

 çektirme metodu ve fular ile tatbik edilebilir 

 boyanın haslıklarına hiçbir tesiri yoktur, renk kaymasına neden olmaz. 

 standart kurutma ve fikse sıcaklıklarında (140C) beyaz mallarda 
sararmaya neden olmaz.  

 köpüksüzdür, dozajlanabilir. 

 optikli beyaz mallarda renk değişikliğine neden olabilir. 

 katyonik ve noniyonik yardımcı maddelerle bir arada kullanılabilir. 

Kimyasal Yapısı Yağ asidi türevi 

Teknik Bilgiler  Görünüş: krem renkli dispersiyon 

pH değeri: 2 - 5  

İyonik yapı:                    zayıf katyonik 

Raf ömrü: orijinal ambalajında 6 ay  

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

 Denim endüstrisinde indigo boyalı mamullerin raf sararması her zaman 
bir problemdir. Bu sorun ışığın etkisiyle oluşmakla birlikte havadaki ozon 
ve azot gibi radikallerin etkisiyle de meydana gelir. Sararma genellikle 
yıkama ile giderilebilir fakat yıkama sonunda açık renkli kısımlar kalır. 
 
Sararma ve renk solmasını hızlandıran faktörler şöyledir: 
 
1- Zararlı gazların konsantrasyonu 
 
Çevredeki hava kirliliği indigo malları sararmasını arttırır. Örnek olarak 
yol kenarlarındaki satış noktalarında eksoz gazlarının etkisi verilebilir. 
 
2- Kumaşdaki hava sirkülasyonu 
 
Depolama sırasında hava döngüsü çok düşük olmalıdır. En iyisi raftaki 
ürünleri hava geçirmeyen folyolarla sarmaktır. 
 
3- Ürün hassasiyeti 
 
Az miktarda indigo boya ihtiva eden açık renk mallar yada ağartma ya-
pılmış mamuller ve streç – denim kumaşların sararma eğilimi çok daha 
fazladır. Bu tür ürünler hava ve zararlı gazlardan diğer kalitelere göre çok 
etkilenirler. 
 

İndigo boyalı malları Lava Jeans PRO ile işleme tabi tutmak yukarıda 
anlatılan zararlı etkileri depolama süresince minimize eder. Aynı zaman-
da kumaşa kaygan ve güzel bir tutum kazandırır. Bu sebeplerden dolayı 
ağartılmış indigo boyalı denim kumaşlarda ve açık renkli indigo pamuklu-
larda (gömleklik gibi) mutlaka Lava Jeans PRO kullanılması tavsiye edi-
lir. 
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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 kaldırma-
dığı 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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 Denim giysiler gibi dikilmiş parçaların yıkama makinesinde yumu-
şatılması 
 
Son çalkalama banyosuna  
 
2- 5 %  Lava Jeans PRO 01 ilave edilir. 
 
pH 4 – 5  (yaklaşık 1 ml/l asetik asit ilavesi ile ayarlanır) 
 

Banyo sıcaklığı 25 - 40C 
 
Uygulama süresi 10 dakika 
 
Banyo oranı: 1:4  - 1:8 
 
ÖNEMLİ! 
 
Başka yumuşatıcılarla beraber kullanılması Lava Jeans PRO’nun etkisini 
azaltacağından malzemenin tek başına kullanılmasına özen gösterilme-
lidir. Silikonlu yumuşatıcılar sararma riskini yükselteceğinden kullanıl-
mamalıdır. 
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