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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Wet MDF 
Boyama ve apre banyoları için seri ıslatıcı, hava giderici 

 
 

Kullanım Alanı Elyafların ön işlem,boyama ve apre banyoları için köpüksüz seri ıslatıcı 
ve hava aldırıcı 

Özellikleri  - tekstil ürününün havasını alarak banyo ile hızla ıslanmasını 
sağlar 

- fularda,çektirme ve püskürtme ile kullanılmaya uygundur 

- malların kısa sürede banyo ile ıslanıp batmalarına yardımcı olur. 

- köpüksüzdür 

- solvent ihtiva etmez 

- yüksek konsantrasyonlu bir üründür 

Kimyasal Yapısı organik hidroksi bileşiği   

Teknik bilgiler  Görünüş: renksiz  sıvı 

pH değeri: 5 - 7 

İyonik yapı: nonyonik 

Çözünme: soğuk suda kolayca çözünür 

Raf ömrü: orijinal ambalajında 12ay  

                                      Donmaya karşı koruyunuz!  
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Uygulama  

 Denim yıkama uygulamaları 
 
Sprey uygulaması 
 
 30 – 200 g Lava Pret RCI 
 30 – 200 g Lava Fix NFA 
  10 – 50  g Evo Top U41 
  50 – 200 g Lava Fin 936 
  10 – 20   g Lava Wet MDF 
            X  g Su 
Spreylenecek miktar mamul ve istenen görünüşe göre belirlenir. İstenen 
son görünüm hedefine göre değişik katlkılarda ilave edilebilir. 
90-100 º C sıcaklığında ön kurtma mukavemet düşüşünün engellenmesi 
için tavsiye edilir.  
 
Daldırma uygulamaları 
 
30 – 150 g/l Lava Pret RCI 
 30 – 200 g/l Lava Fix NFA 
  10 – 50 g/l Evo Top U41 
  50 – 200 g/l Lava Fin 936 
  10 – 20 g/l Lava Wet MDF 
            X g/l Su 
Daldırma sonrası yıkama yapılmadan fazla miktarın süzülmesi için  
beklenir. 
 
Fikse detayları için aşağıya bakınız. 
 
Fikse 
 
Fikse sıcaklığı mutlaka 150°C olmalıdır ve zaman mamule ve ön uygu-
lama koşullarına göre belirlenir. Fikse süresi kumaştaki sıcaklık 150°C‘ye 
vardığında başlatılmalıdır bundan dolayısıyla bu sıcaklığa ulaşmak için 
gereken zaman ilave edilmelidir. İyi bir fikse eldesi için aşağıdaki sürel-
erin uygulanmasını önermekteyiz ama gereken zamanın makineye bağlı 
olarak değiştiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. 
 
Ön kurutma yapılmış mamuller -       10 dakika 
Islak mamuller-                                  15-20 dakika 

 
 
 
 
 
 
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. 

 


