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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Pret RCR 
    

 
 

Kullanım Alanı Pamuk, viskon, keten ve sentetiklerle olan karışımları için katalizöre ih-
tiyaç duymayan buruşmazlık apresi. (yıka-giy apresi) 

Özellikleri  − katalizörü içinde olduğundan kullanımı oldukça kolaydır. 

− çok az formaldehit içerdiği için kokusuzdur ve rahat kullanım sağlar. 

− amilaz ve selülaz enzimleri ile uyumludur. 

− kumaşlara çok iyi çekmezlik ve buruşmazlık verir. 

− kaynar yıkamaya dayanıklıdır. 

− genelde reaktif ve direkt boyanmış malların ışık haslıklarını etkilemez. 

− optik beyazlatıcılarla kullanıldığında malın beyazlığını etkilemez. 

Kimyasal Yapısı Modifiye dimetilol dihidroksi etilen üre 

Teknik Bilgiler  Görünüş:                 açık sarıdan kahverengiye değişen, likit 

İyonik yapı: zayıf katyonik  

pH 2  - 3   

Çözünürlük:                  soğuk su ile seyreltilir. 

                                      alkali işletme suyu ürünün etkisini zayıflatacağın-
dan banyo pH`sının asetik asit ile nötralize 
edilmesi gerekir 

Raf ömrü: kapalı orijinal ambalajında 1 yıl 

                                      numune alındıktan veya kullanıldıktan hemen 
sonra ambalajı kapatınız  

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

                                     donduktan sonra çözünüz ve her kullanım 
öncesi karıştırınız 
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Uygulama  

 Lava Pret RCR pamuk, viskon, keten gibi selülozik elyaflar ve sentetiklerle 
olan karışımları için katalizöre ihtiyaç duymayan buruşmazlık apresidir. 
İşlem sırasında herhangi bir katalizatöre ihtiyaç duymaz. Kullanılacak 
miktar elyaf cinsine ve istenen efekte göre belirlenmektesir.  

Emdirme metodu ile   

100% pamuk (gömleklik ve bluzluk kumaşlar) 

 40 – 70 g/l Lava Pret  RCR 

       10 – 30 g/l      Evo Soft VNT  

          5 – 15 g/l     Evo Soft MET veya MEA   

                0,8 g/l     asetik asit (% 80)  

  PES/ pamuk (gömleklik ve bluzluk kumaşlar) 

 30 – 60 g/l Lava Pret  RCR 

       10 – 30 g/l      Evo Soft UNI yada VNT  

          5 – 15 g/l     Evo Sil MET veya MEA   

               0,8 g/l      asetik asit (% 80) 

   %100 keten  

    70 – 100 g/l Lava Pret  RCR 

       10 – 30 g/l      Evo Soft VNT  

        10 – 20g/l      Evo Soft MET  

               0,8 g/l      asetik asit (% 80)  

Sıkma:  %60 – 80   

110 – 120°C‘de kurutma, 

150°C‘de kondense / 2 – 3 dk. 

Şok kurutma yapılacaksa; 160 – 180°C‘de  20 -30 saniye kondense 
edilir.  

 
 
 
 



 

 

 

      

 

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 va-
lidity and to test our products as to their suitability for the intended 
processes 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 responsibility. Our products are sold in accordance with our 
General Conditions of Sale and Delivery. 
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 Yıkama Uygulamalarında 

Sprey ile püskürme reçetelerinde 

 30 – 200 g Lava Pret RCR 

 30 – 200 g Lava Fix NFA 

    10 – 50 g Lava Fin  U41 

 50 – 200 g Lava Fin 936 

    10 – 20 g Lava Wet MDF 

               X g Su 

Spreylenecek sıvı miktarı kumaş üzerinde istenilen özelliklere göre ayar-
lanmalıdır. Lava Pret RCR yanına ilave edilecek her türlü katkı malze-
mesinin miktarı kumaşın  ve istenilen son mamülün özelliklerine göre be-
lirlenmelidir. 

Kondense işleminden once ön kurutma yapılması mamül üzerinde 
oluşacak mukavemet kayıplarını azaltacağı için tavsiye edilir. Tavsiye 
edilen ön kurutma sıcaklığı 90-100 derecedir. Konsense sıcaklığı 150 de-
rece olarak uygulanır. Süre kumaş kalınlığına ve ön kurutma uygulanıp 
uygulanmadığına göre değişir. Amaç kumaş üzerindeki sıcaklık 150 de-
receye ulaştıktan sonra birkaç dakika kondense etmektir. Genellikle pratik 
uygulamalarda kondense fırınına kuru giren mallarda bu süre 10 dakika, 
ıslak giren malllarda ise 15-20 dakika arasındadır. 

Daldırma uygulamalarında 

 30 – 150 g/l Lava Pret RCR 

 30 – 200 g/l Lava Fix NFA 

    10 – 50 g/l Lava Fin U41 

  50 – 200 g/l Lava Fin 936 

     10 – 20 g/l Lava Wet MDF 

                X g/l Su 

Daldırma işlemi yapıldıktan sonra uygun sıkma yapılır. Lava Pret RCR 
yanına ilave edilecek her türlü katkı malzemesinin miktarı kumaşın  ve 
istenilen son mamülün özelliklerine göre belirlenmelidir. 

Fikse 

Kondanse işleminden önce ön kurutma yapılması mamül üzerinde 
oluşacak mukaavemet kayıplarını azaltacağı için tavsiye edilir. Tavsiye 
edilen ön kurutma sıcaklığı 90-100 derecedir. Konsense sıcaklığı 150 
derece olarak uygulanır. Süre kumaş kalınlığına ve ön kurutma 
uygulanıp uygulanmadığına göre değişir. Amaç kumaş üzerindeki sıcaklı 
150 dereceye ulaştıktan sonra birkaç dakika kondense etmektir. 
Genellikle pratik uygulamalarda condense fırınına kuru giren mallarda bu 
sure 10 dakika, ıslak giren malllarda ise 15-20 dakika arasındadır. 

 


