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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Soft EPS 01 
 

Kullanım Alanı Doğal ve sentetik elyaflar için yüksek konsantrasyonlu pasta yumuşatıcı  

Özellikleri  - çok yumuşak ve dolgun bir tutum verir 

- renk tonuna ve haslığına hemen hemen etkisi yoktur 

- çektirme ve emdirme yöntemleri ile uygulanabilir 

- ılık su ile birkaç dakikada kolayca emülsiye olur 

- çok ekonomik ve kullanımı kolaydır 

- 150ºC’ye kadar beyazlığı etkilemez 

- pH 2 – 7  arası stabildir 

- 30º Alman sertliğine kadar olan sert sulara dayanıklıdır 

Kimyasal Yapısı Kuaternal bileşikler   

Teknik Bilgiler  Görünüş: sarımsı pasta 

pH (%5): 2,0 – 4,0 

İyonik yapı: amfoterik  

Çözünme: oda sıcaklığındaki suda her oranda seyreltilebilir   

Raf ömrü: kapalı orijinal ambalajında 1 yıl 

Isı ve güneş ışığından koruyunuz 

Numune alındıktan veya kullanıldıktan hemen sonra ambalajı 
kapatınız 

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

 Çözme ve stok çözelti hazırlama:  

1:10 ; 1:15 oranında 40 – 50°C’de su ile karıştırılarak çözünür. 

Emdirme metodu ile  

Tutum için: 

0,8g/l Asetik asit %80 

30 - 50g/l Lava Soft EPS 01 

 Kurutma: 120 - 140°C  

 
Çektirme metodu ile 

Yıkama makinelerinde tutum içi : 

Son çalkalama banyosuna: 

1 - 4  % Lava Soft EPS 01 

pH: 4.5 - 5 (asetik asit ile)  

İşlem süresi:10 - 20 dk. 

Banyo sıcaklığı: 25 - 40°C 

Sıkma ve tumbler (tamburlu) kurutma 

Kurutma:   120 - 140°C‘de. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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