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Product Information Process Auxiliaries 
 

Sera® Gal C-FTC 

 

Tek seferde doğru boyamaya yardımcı çok amaçlı madde 

Kullanım alanı Selülozik elyaf ve karışımlarının reaktif boyamasında egal boyamayı , 
proses güvenliği ve boyama tekrarlanabilirliği yükselten özel boya 
yardımcısı 

Özellikleri - Tek sefer de doğru  boyama sonucuna ulaşmak için işlem 
güvenliğini ve renk tekraralanabilirliğini sağlar. 

- Makine çeşidinden bağımsız olarak tüm reaktif boyalar ve proses 
koşulları ile uyumludur. 

- Sera Gal C-FTC özel seçilmiş egalizatör, tampon, kırık önleyici, 
ıslatıcı / hava giderici sequester ve disperge maddelerinin uyumlu 
kombinasyonudur 

- Boya verimini ve renk tonunu etkilemez. 

- Tamponlama özelliği vardır. 

- Gerekli lubrikant miktarını en az %50 azaltır. 

- Az köpüklüdür. 

- Reaktif boyamalar süresince çökme ve yeniden boyama gibi 
problemleri azaltır. 

Kimyasal yapısı Sulfosaksinat, poliakrilat 

Teknik bilgiler Görünüm: beyaz,sıvı 

pH: 6 - 8 

İyonite: anyonik 

Çözünme : soğuk suda çözünür 

Raf ömrü: orjinal kapalı ambalajında 12 ay 

Numune almadan ya da kullanmadan önce iyice karıştırınız 

+ 25°C nin üzerinde muhafaza ediniz, aksi takdirde ürün kullanılamaz 
hale gelebilir 

+3°C nin üzerinde serin yerde muhafaza ediniz 

 



 

 
 

      

 

 
      

Sera Gal C-FTC - 2018/04  Page 2 of 3 

 

Uygulama  

 Sera Gal C-FTC diskontinü proseslerle reaktif boyanan doğal ve rejenere 
selülozik elyaflar ve karışımları için özel köpüksüz bir yardımcıdır. 

Tek sefer de doğru sonuca ulaşmak için işlem güvenliğini ve renk 
tekraralanabilirliğini sağlar. 

Ürün makine türüne bağlı olmadan, tüm reaktif boyalar ve işlem 
şartlarına uygundur. 

Sera Gal C-FTC özel seçilmiş egalizatör, tampon, kırık önleyici, ıslatıcı / 
hava giderici, sequester ve disperge maddelerinin uyumlu 
kombinasyonudur. 

Egalize etkisi ; özellikle alkali dozajlama aşaması ve sonrası gibi 
reaksiyon safhasında kumaş üzerindeki boya çekim ve boya fikse hızını 
kontrol altında tutar. Boya verimini ve renk tonunu etkilemez. Böylece, 
alkali dozajlama aşamasındaki süre ve ekstra dikkat ihtiyacı azalır. 

Hazırlama tankından istenirse yaklaşık 5 dakikada alkaliyi lineer 
dozajlama mümkündür. 

Ayrıca, dolaylı olarak, adsorbsiyon fazında (tuz ilavesi ardından) boya 
çekimini yavaşlatır. Sonuç olarak, boyayı da istenirse 5 dakika lineer 
dozajlama mümkündür. 

Tamponlama ; özelliği ile çok zayıf veya çok güçlü asitlerin neden 
olduğu, başlangıç pH ındaki dengesizlikleri önler. 

Sudan gelen ve boyanın fikse olma verimine negatif etki yapan 
bikarbonatları bağlar.  

Özellikle alkalinin fikse etme kapasitesini yükseltmesinden dolayı çok 
daha iyi boya verimi sağlar. 

Tüm bu etkilerin proseste sağlanmasıyla beraber, boyamalardaki kazan 
farkları giderilmiş olur. 

Ürünün içeriğindeki kaydırıcı özelliği yardımı ile diğer bir kırık önleyici 
ilavesi en az % 50 azaltılabilir. Bobin boyamada ise, içeriğindeki bu 
miktar, özellikle çapraz sarımlı, CV filament ya da keten ipliklerde boya 
penetrasyonunu geliştirmekte faydalıdır. 

Seri ıslatma ve hava giderici etkisi ; banyoya eklenir eklenmez aktif 
hale gelir ve işlem başarısını garanti eder. Kumaşa ön işlem yapılmış 
olsa da, bu boya banyosu için gerekli bir özelliktir. 

Ön işlem görmemiş tekstiller boyanırken, hidrofob doğal ve sentetik 
yağlar, vakslar ürün tarafından emülsiye edilerek uzaklaştırılır. 

Sequester ve koruyucu kolloid etkisi ; reaktif boyamada, doğal selüloz 
elyaf ya da selüloz / elastan karışımlarının yetersiz ön işlemlerine, kötü 
veya dengesiz sukalitesine bağlı olan çökme problemlerini giderir. 

Ürün selülozik elyafın hamdan boyanacağı zaman özellikle çok önem 
kazanandoğal elyafa bağlı zor çözünen yada neredeyse hiç çözünmeyen 
bileşikleri bağlar ve uzaklaştırır. 

Disperge ve boya çözünmesine yardımcı olması mavi, yeşil, turkuaz gibi 
phtalocyanin bazlı büyük moleküllü boyalar kullanılırken büyük avantaj 
sağlamaktadır 
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Sera Gal C-FTC daha yüksek miktar ile ön işlem görmemiş doğal 
selülozik elyafların boanmasında kullanılabilir. Fakat bu amaç için, özel 
geliştirilmiş Sera Gal CRFX nin tercih edilmesi önerilir. 

Uygulama : 

Su, kumaş kalitesi, kullanılan boya çeşidi ( soğuk veya sıcak reaktifler) 
gibi değişkenlerin neden olabileceği egalize problemlerine karşı, 
 
0,5 – 2 g/l Sera Gal C-FTC 
 

kullanılır. Bu miktar, şartlar aşırı zor olmadıkça yükseltilmemelidir. Ürün 
maksimum 3 g/l verilir. Sadece hamdan boyamaya girilecekse 4 – 5 g/l 
Sera Gal C-FTC önerilmektedir. 

Ürün tamponlama yeteneği sayesinde, normalde kullanılan alkaliyi % 10 
dan daha fazla fikse edebildiğinden, daha egal boyama sağlar. Hamdan 
boyama yapılacağı zaman alkali miktarı % 25 arttırılmalıdır veya Sera 
Gal CRFX‘e başvurulmalıdır. 

Kırık oluşumuna çok yatkın mallarda (ör.rejenere selülozikler, kalın 
pamuklu kumaşlar yada seliloz/elastan karışımlar) ayrıca banyoya kırık 
önleyici verilir. Fakat standart reçeteye göre % 50 azaltarak ilave 
edilmesi yeterlidir. 

Sıcak boyalarla yapılan, özellikle rejenere selüloziklerde Sera Gal C-FTC 
kullanılacağı zaman, standart boya koruyucu Sera Con M-OXI  adlı 
malzememizin de boya banyosuna verilmesi tavsiye edilmektedir. 

Not : Brillant Blue R spec. tipi reaktif boyalarda geciktirici etki 
gözlenebilir. Bu tür boyalarda Sera Gal C-RFX adlı diğer ürünümüz 
tavsiye edilir. 
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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. 

 

mailto:DyStar.Auxiliaries@DyStar.com
http://www.dystar.com/

