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 Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Soft EPS Conc 
   

Kullanım alanı Doğal ve sentetik elyaflar için yüksek konsantreli macun silikon 

Özellikler - Yumuşak,kaygan ,yağlı tuşe 

- Çektirme ve emdirme metoduna uygun 

- Haslığa ve renk tonuna neredeyse olumsuz etkisi yok 

- Sıcak suyla bir kaç dakikada kolayca emülsifiye olur 

- Ekonomiktir ve kullanımı kolaydır 

- 150°C ye kadar beyazlığa olumsuz bir etkisi yoktur 

- pH 2 – 7 aralığında stabildir 

- 30°Alman sertliğine kadar stabildir 

Kimyasal yapısı Kuarterner bileşik 

Teknik veriler Görünüm: macun formda ,sarımsı 

İyonite: amfoterik 

Raf ömrü: original kapalı ambalajında 1 yıl 

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

+3°C nin üzerinde serin yerde muhafaza ediniz 

 

 
  



 

 

 

      

 

DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti  
Mecidiye Mah.Cenap Sahabettin Sok.No:24 
34718, Kosuyolu / Kadikoy  
Istanbul - Turkey 
Telephone         +90  216 544 15 00 
Fax(sales)         +90  216 339 90 48  
Fax (marketing)            +90  216 339 90 63 
DyStar.Auxiliaries@DyStar.com 
www.DyStar.com 

This information and our technical advice - whether verbal, in writing 
or by way of trials - are given in good faith but without warranty, and 
this also applies where proprietary rights of third parties are involved. 
Our advice does not release you from the obligation to check its validity 
and to test our products as to their suitability for the intended pro-
cesses and uses. The application, use and processing of our products 
and the products manufactured by you on the basis of our technical 
advice are beyond our control and, therefore, entirely your own re-
sponsibility. Our products are sold in accordance with our General 
Conditions of Sale and Delivery. 
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Uygulama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ürünün stok çözeltisinin hazırlanıp bu şekilde kullanılmasını öneririz. 

Stok çözelti hazırlanışı 

100 kilo suda 5 kilo Lava Soft EPS Conc 

Çözme prosedürü 

30 - 40°C  suda karıştırarak çözünüz 

Çektirme metodu 

1 - 3 % Lava Soft EPS Conc. ( stok çözeltiden) 

banyo pH:  4.5 - 5 

banyo sıcaklığı: 25 - 40°C 

işlem süresi: 10 - 20 min 

boşalt 

kurutma 120 - 140°C 

Emdirme metodu 

1 g/l asetik asit 60% 

30 – 40 g/l Lava Soft EPS Conc (stok çözeltiden) 

kurutma 120 - 140°C 

  


