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Product Information Process Auxiliaries 
 

Sera® Gal C-RFX 
 

Ham pamuğun boyanması için özel kimyasal 

 

Kullanım Alanı  Ham pamuğun ve karışımlarının boyanması için düşük köpüklü multi-
fonksiyonel özel ürün. 

Özellikleri 
- Sera Gal C-RFX ham pamuğun boyanması ve selülozun özel bo-

yamalarında kullanılan çok bileşenli özel bir maddedir.  

- Ana uygulama alanları ; örgü, parça ve bobinlerin hamdan, direkt 
veya reaktif boyalarla boyanması. 

- Ürün ayrıca kritik reaktif boyalarla boyamaya da uygundur. (örnek: 
antrakinon ve fitalosiyanin tipleri). 

- Sera Gal C-RFX ‘in aynı anda iyon tutma, düzgünleştirme , disperse 
etme ve kırık önleme özellikleri vardır. Boya banyosunda belli sınırlar 
dahilinde bazı afinite farklılıklarını gidererek tekrar edilebilirliği 
geliştirme etkisi vardır.  

- Bobin ve çözgü boyamada Sera Gal C-RFX ilave olarak penetra-
syonu da geliştirmektedir. Renge negatif bir etkisi yoktur (özellikle 
reaktif boyamalarda). Ürün dolayısıyla selülozun diğer elyaflarla olan 
karışımlarında da kullanılabilir. (örnek PES/CO). 

Kimyasal Yapısı Sülfo saksinat, poliakrilat  

Teknik Bilgiler Görünüm: beyaz,sıvı 

pH: 7,5-8,5 

İyonite: anyonik 

Sulandırma prosedürü: soğuk veya ılık suda 

Raf ömrü: original ambalajında 1 yıl  

Stabilite: asit ve alkali içeren ve  ayrıca yüksek miktarda 
tuz ve sertlik içeren banyolara da dayanımı 
yüksektir. 

Donduktan sonra kullanılamaz. 

Numune almadan yada kullanmadan önce iyice karıştırınız. 

+ 3°C nin altında ve + 35°C nin üzerinde muhafaza etmeyiniz. 
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Uygulama  

 Ham pamuğun boyanması 

Hamdan boyama tercihen orta ve koyu tonların boyanmasında uygu-
lanmalıdır.  Hamdan boyama aynı zamanda seçilmiş direk boyalar için 
de mükündür.  

Yalnız veya PES karışım şeklinde ham pamuğun boyanmasında 
tavsiyemiz; 

1.5 - 3.0 g/l Sera Gal C-RFX 

Kullanım miktarı pamuk veya PES’in kirlilik oranı, boya kırığı oluşma riski 
ve ayrıca banyo oranı ve su kalitesine göre belirlenmelidir. 

Ürün boya ilavesinden en az 10 dakika önce ve en az 40 °C’de do-
zajlanmalıdır.  

Ham pamuk ve karşımların boyanmasında boyama sıcaklığı mümkün 
olduğunca yüksek olmalıdır. Reaktif boyalardan bahsettiğimiz zaman, 
bunun anlamı sıcak boyaların tercih edilmesi gerekliliğidir. Boyama 
sıcaklığı en azından 50 °C’nin altına düşmemelidir.  

Sudaki karbonat sertliği varlığında, hamdan koyu renklere boyamada 
alkali ve tuz miktarlarının %10 – 25 normalden daha fazla kullanılması 
gerekebilir. 

Haşıl işlemi görmüş ürünlerin önceden haşıl sökme işlemine tabi tu-
tulması önerilir. Bu işlem daha çok suda çözülmeyen nişasta haşılları 
veya su ile uzaklaştırılması zor haşıllar için geçerlidir.  

Bobin boyamalarda bir hava aldırıcı (örnek: 0.3 g/l Sera Air M-ELN) Sera 
Gal C-RFX beslemesinden en az 5 dakika önce banyoya eklenmelidir 
(banyo içten dısarı olacak şekilde). 

PES / pamuk boyamalarda ayrıca düşük miktarda anyonik dispergatör 
ilavesi önerilir (örnek Sera Sperse M-IS liq).  

Örgü mamullerin boyamasında, 40 °C’de kısa bir ön yıkama yapılması 
tavsiye edilir. 

Bu gibi durumlarda ön yıkama prosesi 0.5 - 1.0 g/l Sera Gal C-RFX ile 30 
- 40 °C’de 10 dakika  olarak uygulanmalıdır. Bu durumda boya 
banyosunda kullanılacak Sera Gal C-RFX miktarı 1.0 - 2.0 g/l’ye 
düşürülebilir. %5‘e kadar Elastan içeren karışımlarda 0,5g/l’den Sera 
Lube M-CPOS kullanımı önerilmekte. Eğer oran %5’ten fazla ise bu du-
rumda genel olarak hamdan boyamayı önerilmemektedir.  

Pamuğun hamdan boyanması boyanacak pamuğun kalitesine direk bağlı 
olduğundan özellikle yeni bir mamul geldiğinde mutlaka üretim öncesi 
laboratuvarda bir ön çalışma yapılmalıdır. Bu konuda teknik ekibimiz size 
yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.  
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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 sorumlu-
luğunuz altındadır. Ürünlerimizin satışı Genel Satış ve Teslim Şartlarına 
göre gerçekleştirilir. 
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 Diğer uygulamalar 

Rejenere selüloz liflerinin ön yıkaması, nötral liflerin bobin boyamasında 
ön yıkama ile penetrasyonunun arttrılmasında ve viskonda sülfür uzak-
laştırma işlemi yapılmadan hafif afinite farklılıklarının giderilerek 
düzgünleştirilmesi uygulamaları için lütfen teknik servis ekibimizle 
bağlantı kurunuz.  

Bu uygulamalar için genel tavsiye edilen kullanım miktarı: 

1.0 - 2.0 g/l Sera Gal C-RFX 
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