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Product Information Finishing Auxiliaries 
  

Lava® Soft HST 

 

Kullanım Alanı  Pamuk , rayon, keten, sentetikler ve bunların karışımlarından mamül 
dokuma,  örgü, havlu ve parça mallar için hidrofil silikon  

Özellikler  - yumuşak, ipeksi, pürüzsüz, esnek ve dolgun bir tutum  kazandırır 

- tekstil materyalinin su emiciliğini arttırır. 

- dikiş kolaylığı sağlar. 

- giyim konforunu yükseltir. 

- yüksek kurutma ve kondense ısılarında bile beyaz mallarda 
sararmaya neden olmaz. 

- jetlerde uygulanabilir. 

- pek çok non-iyonik ve katyonik ürünlerle uyumludur. Yine de banyo 
stabilitesinin, mutlaka kontrol edilmesi tavsiye edilir.  

Kimyasal Yapısı  Silikon emülsüyonu  

Teknik Bilgiler  Görünüş: renksiz veya sarımsı berrak sıvı 

pH 4 – 6 

İyonik yapı: noniyonik/ hafif katyonik 

Çözünme: oda sıcaklığındaki suda her oranda seyreltilebilir 
   

Raf ömrü: kapalı orijinal ambalajında 12 ay 

  

Numune aldıktan veya kullandıktan hemen sonra ambalajı kapatınız 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

      

 

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. 

      

Lava Soft HST – 2018/02  Page 2 of 2 

Uygulama  

 
Lava Soft HST tüm elyaf cinsleri için geliştirilmiş, hidrofilite sağlayan bir apre 
malzemesidir. Polyester gibi hidrofob elyaflarda bile elyafa nem transferini 
sağlayarak yüksek hidrofil özellik verir.  Genelde diğer yumuşatıcılar, polietilen 
vakslar ve buruşmaz aprelerle birlikte kullanılabilir, fakat her kombinasyon için 
ön deneme yapılması önerilir. 

Emdirme metodu ile   

Tutum için: 

10 - 40 g/l          Lava Soft HST 
 pH: 4 – 5   
 
100 % Pamuklu kumaşların buruşmaz apresinde (gömleklik)  
   
 10 - 50 g/l Lava Soft HST 
 60 - 80 g/l Lava Pret RCI 
 

Sıkma:  yaklaşık %70  

Kurutma ve kondense: 170ºC – 40 -60 sn. 

 
Havlu –bornoz için: 
10 - 50 g/l Lava Soft HST 
1 g/l asetik asit  

Kurutma : 100 - 170ºC 

 
Çektirme metodu ile 

Jetlerde uygulanışı:  

1 - 3  %  Lava Soft HST 

pH:   4 - 5 (asetik asit ile)  

işlem süresi : 15 - 25 dak. 

banyo sıcaklığı : 20 - 35°C 

Kurutma:  110 - 150°C‘de. 

Jeans veya diğer parça malların yumuşatmasında:  

son çalkalama banyosuna 

1 - 3  %  Lava Soft HST 

1 g/l  asetik asit (%60)  

Sıkma ve tumbler kurutma    
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