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Product Information Process Auxiliaries 
 

 

Lava® Fix CAT 
 

Formaldehidsiz Katyonik Fiksatör 

 

Kullanım Alanı Pamuklu kumaşların reaktif ve direkt boyalar ile baskı ve boyamalarında 
yaş haslıkları geliştirir. 

Özellikler 
- Pamuklu kumaşların direkt boyalar ile boyamaları ve baskılarında 

yıkama haslıklarını geliştirir. 

- Formaldehid ve epikloro hidrin bileşiği içermez 

- Katyonik ve noniyonik ürünler için iyi uyum sağlar 

- Tuşe ve dikiş kolaylığına bir etkisi yoktur. 

Kimyasal Yapısı Katyonik Polimer 

Teknik Bilgiler Görünüm: renksiz hafif sarı berrak, sıvı 

pH: 2-4 

İyonik Yapı: Katyonik 

Seyreltme: soğuk suda her oranda 

Raf Ömrü: Orjinal kapalı ambalajında 1 yıl  

 

Dayanım: Normal konsantrasyonlarda asit, baz, elektrolit 
ve sert suya dayanır. Anyonik ürünler ile uyumlu 
değildir. 

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

 
Lava Fix CAT yaş ve ütü haslıklarını ciddi bir oranda iyileştirir, Ayrıca 
direkt boya ile boyanmış veya basılmış doğal ve rejenere seluloz içerikli 
kumaşların yaş haslıklarını da iyileştirir. 

Lava Fix CAT reaktif boyanın hidrolize olması ile yaş haslık özelliğinin 
bozulmasını engeller. 

Formaldehid ve epihalojen hidrin bileşikleri içermez.  

Lava Fix CAT katyonik ve noniyonik ürünler ile çok iyi uyum sağlar ancak 
anyonik ürünler ile çökme oluşur. 

Lava Fix CAT ile uygulama tuşe veya dikiş kolaylığı vermez. 

Boyama/Baskı 

Haslık özelliklerini optimize edebilmek için, iyi durulanmış ve 
sabunlanmış malzemelere uygulama yapılmalıdır: 

Çektirme Metodu 

Pamuklu Mallara Uygulama 

Direkt boyalarda 

0.5 - 1.5 % açık ve orta tonlar için 
 1.5 - 3 % orta ve koyu tonlar için 

Reaktif boyalarda 

0.5 - 1.0  % açık ve orta tonlar için 
1.0 - 2.0 % orta ve koyu tonlar için 

pH 5 - 6, süre 20 – 30 dk 40 °C. 

Tek banyoda katyonik ürünler ile yumuşatıcı uygulama durumlarında, iki- 
basamakda uygulama yapılmalıdır: birinci olarak Lava Fix CAT verilir, 5-
10 dk sonra aynı sıcaklıkta yumuşatıcı verilir. 

 
 Fular 

Pamukluların (kurudan yaşa) boyanması 

Renk tonuna bağlı olarak: 10.0 - 30.0 g/l 
Fular Sıcaklığı: 20 - 30°C 

Uygulama pH 5-6 
Kurutma 
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Hatalı boyanın sökülmesi 

Fiksatör uygulanmış kumaşların tekrar boyanması, egalize edilmesi veya 
boyanın sökülmesi durumunda, ilk önce Lava Fix CAT aşağıdaki metod 
ile uzaklaştırılması gerekmektedir: 

 3.0 ml/l formik asit 85%  
 3.0 g/l Sera Sperse M-IS liq (anyonik disperge ajanı) 

       90°C de 30 dk. 

Sonrasında, bolca sıcak ve soğuk durulama yapılır. Üzerine boyama 
reçetesinde 2,0 g/L Sera Sperse M-IS Liq egalize malzemesi 
kullanılması tavsiye edilir.  

Bitim İşlemi 

Lava Fix CAT bitim işleminde renk akmasını azaltmak ve direkt boyaların 
yaş haslık özelliklerini iyileştirmek için katkı olarak kullanılabilir. Ancak 
uygulanacak apre ürünlerinin Lava Fix CAT ile uyumluluğuna dikkat 
edilmelidir. 

Boyar madde cinsine bağlı olarak, genel olarak 10 – 30 g/L uygulanması 
önerilir. 
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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. 
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