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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Jeans PRO 100 
 

Ozon sararmasını önleyici katkı malzemesi 

 

Kullanım Alanı İndigo boyalı mamulleri depolama sırasında sararmasını engelleyen ve 
tutumunu geliştiren apre malzemesi 

Özellikleri - Indigo boyalı kumaşlarda sararma ve solgun görünümü engeller 

- Kumaşa çok yumuşak ve kaygan bir tuşe verir  

- Pratikte haslıklara olumsuz yönde hiçbir olumsuz etkisi yoktur  

- Kullanımı kumaşta renk değişimine neden olmaz 

- Standart kurutma ve fikse (140 °C) sıcaklıklarında sararmaya neden 
olmaz  

- Optik beyazlatıcı uygulaması yapılmış kumaşlarda beyazlığa etkisi 
olabilir. 

Kimyasal Yapısı Yağ asidi türevi 

Teknik bilgiler Görünüm: Sarı granül 

pH( %5 ): 4 - 5 

Iyonite: Katyonik 

Raf Ömrü :  24 ay 

                                      Isı ve güneş ışığından koruyunuz 

                                     Neme karşı koruyunuz 
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Uygulama 
Bu ürün geleneksel tekstil apre uygulamalarında kullanılabilir. Bu 
uygulamalar hakkında bilgi almak için Apre Yardımcıları (Finishing 
Auxiliaries) teknik sayfasına bakabilirsiniz. 

 
 
Bu ürünü kullanırken öncelikle aşağıda belirtildiği şekilde  stok çö
hazırlanmasını öneririz. 
 
Stok Çözelti Hazırlama 
 
Çözme prosedürü(%10 luk bir çözelti hazırlamak için):    
                                                 100 kg Lava Jeans PRO 100 
                                                  898 kg su 
                                                  2 kg Sitrik asit 

- Su, sitrik asit ve Lava Jeans PRO 100  karıştırılarak 60- 70°C ye çıkarılır 
- Tamamen çözünene ve homojen bir çözelti elde edilene kadar karıştırılır
- Çözelti homojen olduktan sonra karıştırma devam ederken soğutulur 
- Ürünün soğuk suda da çözünürlüğü vardır ancak soğuk suda viskozitesi 

bir miktar yüksek olabilir. Bu sebeple yukarıda belirtilen sıcaklığa uyulması 
tavsiye edilir. 

Denim endüstrisinde indigo boyalı mamullerin raflarda bekleme sürecinde 
sararması her zaman bir problemdir. Bu sorun ışığın etkisiyle oluşmakla 
birlikte havadaki ozon ve azot oksitler gibi radikallerin etkisi ile meydana 
gelir. Sararma genellikle yıkama ile giderilebilir fakat yıkama sonunda açık 
renkli kısımlar kalır . 

Sararma ve renk solmasını hızlandıran faktörler şöyledir; 

Zararlı gazların konsantrasyonu; 

Şehirlerde, yoğunluğun fazla olduğu yollarda, endüstriyel alanlarda ve 
benzinli forkliftlerin kullanıldığı depolarda konsantrasyon yüksektir. 

Kumaş çevresindeki hava sirkülasyonu 

Depolama sırasında depolama alanındaki hava döngüsü çok düşük 
olmalıdır. Bunun için en iyi yol raftaki ürünleri hava geçirmeyen folyolarla 
korumaktır. 

Ürün hassasiyeti  

Az miktarda indigo boya ihtiva eden açık renk mallar ya da ağartma 
yapılmış mamuller ve elastan ihtiva eden denim kumaşların sararma 
eğilimi daha çok fazladır. Bu tür ürünler hava ve zararlı gazlardan diğer 
kalitelere göre daha çok etkilenirler. 

 

İndigo boyalı ürünleri Lava Jeans PRO 100 ile işleme tabi tutmak 
depolama süresince solma ve sararmayı büyük ölçüde geciktirir. Aynı 
zamanda kumaşa kaygan ve güzel bir tutum kazandırır. Bu sebeplerden 
dolayı ağartılmış indigo boyalı denim kumaşlarda ve açık renkli indigo 
pamuklularda (gömleklik gibi) mutlaka Lava Jeans PRO 100 kullanılması 
tavsiye edilir 
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Denim kumaşından üretilen mamuller için yıkama makinesinde 
yumuşatma prosedürü  

Son yıkama banyosuna  

% 2 - 5     Lava Jeans PRO 100 (Stok çözeltiden) 

% 1 - 3         Lava Fix FF 

Banyo pH 4 - 5 e ayarlanır. (1.0 ml/l asetik asit ile) 

Banyo sıcaklığı: 25 - 40°C 
Uugulama süresi: 10 min 
Banyo oranı: 8:1 – 10:1 

Önemli Not: 

Uygulamada başka yumuşatıcılarla birlikte  kullanılması Lava Jeans 
PRO 100 ‘ün etkisini azaltacağından ürünün tek başına kullanılmasına 
özen gösterilmelidir. Silikonlu yumuşatıcılar sararma riskini yükselteceği 
için kullanılmamalıdır. 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


