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SEGANAL A90 LIQ. - SEGANAL A45 LIQ.  
Polyester elyafının dispers boyar maddelerle boyanmasında kullanılan 
egalize ve dispersiyon gücü yüksek malzemedir. Seganal A45, yoğunluk 
ve vizkozite itibari ile otomasyon sistemleri için uygundur.

Boya Çekimine Olan Etki
Seganal A90 Liq. ve Seganal A45 Liq. ürünleri boya çekimini düzenler. 
Boya çekimini, bitmiş renge etki etmeden, yavaşlatarak boya 
çarpmasını engeller.

Migrasyona Olan Etki
Seganal A90 Liq. ve Seganal A45 Liq. boyaların kumaş üzerinde 
migrasyonlarını geliştirerek egal boyamaya yardımcı olur.

Dispersiyona Olan Etki
Seganal A90 ve Seganal A45 ürünlerinin kuvvetli dispersiyon özellikleri 
vardır. Bu özellikleri sayesinde boyaları banyoda en uygun pozisyonda 
disperge ederek, boya lekelerinin oluşmasını engeller.

Powerful levelling and dispersing agent used in dyeing process of 
polyester fibers with disperse dyes. Seganal A45 suitable for dosage 
systems due to its density & viscosity.

Effect on Migration of Dyes
Seganal A90 Liq. and Seganal A45 Liq. regulates dye migration. 
Without affecting final color of fabric, prevents dye stains on fabric 
with slowing dye migration.

Effect on Migration
Seganal A90 Liq. & Seganal A45 Liq. helps uniform dyeing with 
improving dye migration on fabric.

Effect on Dispersion
Seganal A90 & Seganal A45 has a strong dispersion effect. With 
this property, prevents dye stains with dispersion of dyes in most 
appropriate position in dye bath.

Yöntem
Süre  : 60 dakika
Sıcaklık  : 130˚C
pH : 4.5
Flotte : 1:20

0,3 % Coralene Yellow Brown 2RLS
0,3 % Coralene Navy Blue S-2G
0,3 % Coralene Rubin S2G
1 g/l Egalizatör

Method : Exhaust
Time :  60 minutes
Temp. : 130˚C
pH : 4.5
Bath liqour : 1:20

0,3 % Coralene Yellow Brown 2RLS
0,3 % Coralene Navy Blue S-2G
0,3 % Coralene Rubin S2G
1 g/l Levelling Agent

%1 Dispers Navy Mix Disperse Navy Mix.
1 g/l Egalizatör pH: 4,5 (asetik asit ile) 1 g/l  Levelling Agent, pH: 4,5  (With acetic acid)
100 ml. 100 ml.

Egalizatörsüz 
Without product

Rakip Ürün
Competitors

Seganal A90 Liq.
Dispersiyon Testi / Dispersion Test

130˚C 30’

4˚C/dk. / min.

75˚C

4˚C/dk. / min.

Egalizatörsüz
Without Levelling Agent

Rakip Ürün
Competitor Product

70˚C 80˚C 90˚C 100˚C 110˚C 120˚C 130˚C 130˚C 60’

Seganal A90 Liq.

İndirgen Yıkama Sonrası / After Reductive Washing

Leveling Agents / Egalizatörler

130˚C 60’1˚C/dk./ min.

70˚C

2˚C/dk./ min.

2˚C/dk. / min.

Proses / Process
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130˚C 30’

%1 Coralene Brill Red 60 H/C
%1 Coralene Blue 56 %100
%1 Coralene Yellow 64 %200

Boya / Dyestuff, pH:4.5, 1/20 Flotte / Bath Liopar

3OC/dk 3˚C/dk
1

1.25 g Beyaz Kumaş / White Fabric
1.25 g Sarı Kumaş / Yellow Fabric
1.25 g Kırmızı Kumaş / Red Fabric
1.25 g Mavi Kumaş / Blue Fabric

1 g/l Egalizatör, pH: 4.5, 1/20 flotte

2

Sarı
Yellow

İşlemsiz
Untreated

Rakip Ürün
Competition

Seganal A90 Liq.

Egalizatörsüz
Without Levelling Agent

Kırmızı
Red

Mavi
Blue

Beyaz
White

130˚C 60’

3˚C/dk. / min.
3˚C/dk. / min.

Ürün köpüksüzdür. Ekstra bir köpük kesici kullanılmasına gerek duyulmaz.
Foam free products. No need extra defoamer addition in bath liquor.

Köpük Oluşumu  / Formation of Foam

Ürün Kullanım Proses ve Miktarı / Process & Amount of Product Usage

Seganal A90 Liq.;
Açık renkler % 0,8
Orta ve koyu renklerde % 0,5 - 0,8
Seganal A45 Liq.; (Otomasyon Sistemleri İçin)
Açık renkler % 1,5
Orta ve koyu renklerde %1 - 1,5

Seganal A90 Liq.;
In light colors % 0,8
In medium and dark colours % 0,5 - 0,8
Seganal A45 Liq.; (For Automation Systems)
In light colors % 1,5
In medium and dark colours %1 - 1,5

130˚C

40˚C

130˚C

1˚C/dk. / min.
1˚C/dk. / min.

5’ 5’
Boşalt
Drain

20 dk. Dozaj
20 min. Dosage

Supralin S (Kırık Önleyici/Anticreasing Agent)
Seganal A90 Liq. (Seganal A45 Liq.)
Segacid TMP pH=4,5 (Tampon Asit / Buffer Acid)

30 - 60 dk. / min.Boya
Dyestuff

(Coralene, 
Sodecron Dyes)
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SEGANAL DFT LIQ. - SEGANAL DFT NEW LIQ.

SEGALEVEL SET LIQ. / SEGALEVEL SET ECO 

Temel olarak polyesterin ve aynı zamanda asetat, triasetat ve 
polyamid ipliklerin dispers boyalarla boyanması için köpüğü 
ayarlanmış konsantre egalize maddesidir.
Polyester çektirme boyama sırasında, Seganal DFT Liq. dispers 
boyaların çözülebilirliğini artırır. Isıtma safhasında boyaların daha 
iyi dağılmasını ağlayarak ve çekimi kontrol ederek egal boyamanın 
yapılmasını sağlar.
•	Boyamayı	açmak	için	kullanılabilir.
•	Boyaların	sökülmesinde	ve	indirgen	banyolarda	yardımcı	olarak		 	
 kullanılabilir.
•	Yıkama	maddesi	olarak,	boyama	ve	baskıların	yıkanması	ve	redüktif		 	
 temizliği sırasında fikse edilmemiş boyaların hızlı şekilde ortadan   
 kaldırılmasını sağlar.
•	Baskıların	deşarjı	sırasında	redüktif	maddelerin	etkilerini		 	 	
 kuvvetlendirir.
•	Çözeltilere	karşı	dayanıklıdır.	Boya	banyosuna	problemsiz	olarak		 	
 eklenebilir.
•	Noniyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI
Boyama ve beyazlatma sırasında çektirme uygulaması
Seganal DFT Liq. PES, PA, asetat ve triasetat elyafların dispers 
boyalarla çektirme boyama yöntemi için uygundur.
Seganal DFT Liq.’in etkisini güçlendirmek için reçeteye anyonik bir 
dispersan eklenmesi tavsiye edilir. 
Köpüğe hassas boyama makinelerinde bir köpük önleyici eklenmesi 
tavsiye edilir.
% 0.2 - 0.5 Seganal DFT Liq.
% 0.5 - 1 Segapers DPG Liq.

Boyamaların redüktif temizlenmesi ya da yıkanması sırasında 
uygulama
Seganal DFT Liq., yıkama sırasında fikse edilmemiş boyaların hızlı ve 
derinlemesine yok edilmesini sağlar.
Boyama tonunun yoğunluğuna bağlı olarak kostik, soda veya 
hidrosülfit kullanılabilir ya da kullanılmayabilir.
•	Boyamaların	yıkanması	 %	0,5	-	1	Seganal	DFT	Liq	,	50	-	70˚C
•	Boyamaların	redüktif	yıkaması	%	1	Seganal	DFT	Liq.
  3 - 4 ml/lt Kostik 36˚Bé veya soda
  2 - 4 gr/lt Hidrosülfit
  80˚C 20 dk.

Naylon ve yün için migrasyon gücü yüksek egalize maddesidir.

•	Naylon	boyaların	çekimlerini	düzenler	ve	boyaların	eşit	dağılarak		 	
 rengin tonunda çekimini destekler.

•	PA	boyanın	kumaşa	penetrasyonunu	ve	built-up	yeteneğini	arttırır.

•	Özellikle	çok	düşük	sıcaklıkta	boya	çeken	poliamit	elyaflarda	çekimi		
 düzenleyerek doğru boyama yapılmasını sağlar.

•	Hatalı	boyamaların	sökülmesinde	ve	düzeltilmesinde	etkilidir.

•	Katyoniktir.

Boya Çekimine Olan Etki 

Segalevel SET Liq. ve Segalevel SET Eco ürünleri boya çekimini 
düzenler. Boya çekimini, bitmiş renge etki etmeden, yavaşlatarak 
boya çarpmasını engeller.

It is foam regulated and concentrated levelling agent mainly for PES 
but also acetate, triacetate and polyamide yarns with disperse dyes.
Seganal DFT liq. increases the solubility of disperse dyes during 
dyeing process of polyester. It provides legal dyeing by ensuring better 
dispersion of the paints during the heating phase and controlling the 
drafting.
•	 It	can	be	used	to	lighten	the	dyeing.
•	 It	can	be	used	as	an	auxiliary	in	stripping	of	dyes	and	in	reductive		 	
 baths.
•	 It	is	a	washing	agent	which	provides	rapid	removal	of	unfixed	dyes
 during washing and reductive cleaning process of dyeing and   
 printing.

•	 It	strengthens	the	effects	of	reductive	materials	during	discharge	of		 	
 prints.
•	 It	is	resistant	to	solutions.	It	can	be	added	to	the	dye	bath	without		 	
 any problem.
•	Nonionic

APPLICATION
Exhaust application during dyeing and whitening process
Seganal DFT Liq. is suitable for exhaust dyeing with disperse dyes on 
PES, PA, acetate, triacetate fibers. It is strongly recommended to add 
an anionic dispersant in the recipe in order to strengthen the effect 
of Seganal DFT Liq. It is recommended to add antifoaming agents in 
foam sensitive dyeing machines.
% 0.2 - 0.5 Seganal DFT Liq.
% 0.5 - 1 Segapers DPG Liq.

Application during washing and reductive cleaning process of dyeing
Seganal DFT Liq. removes the unfixed dyes rapidly and thoroughly in 
washing process.
According to the intensity of the dyeing shade, caustic soda or sodium 
hydro sulphate can be used or not.
•		Washing	of	the	dyeing	 %	0,5	-	1	Seganal	DFT	Liq,	50	-	70˚C
•	Reductive	washing	of	dyeing	 %	1	Seganal	DFT	Liq.
  3 - 4 mL/L caustic 36˚Bé or soda
  2 - 4 g/L Hydro sulfit
  80 ˚C 20 min.

A high migration power leveling agent for nylon and wool.

•	 It	regulates	the	pulling	of	nylon	dyes	and	supports	evenly	dispersed			
 the pulling of dye the same color tones.

•	 It	increases	penetration	of	the	fabric	PA	dye	and	ability	of	built-up.	

•	 It	provides	correct	dying	by	arranging	the	draft	in	PA	fibers	which		 	
 draws at a very low temperature. 

•	 It	is	effective	for	removal	of	the	incorrect	dyeing.

•	Cationic.

Effect on dyeing affinity 

Segalevel SET Liq. and Segalevel SET dyeing affinity. It prevent 
dyeing shot by slowing down dyeing affinity without affecting the 
finished color. 

Boyama Prosesi
•	Yöntem:	Exhaust
•	Süre:	60	dk.
•	Sıcaklık.	:	130˚C
•	pH	:	5
•	Flotte:	1:20

0.34 %  Levaset Yellow 2R 
0.35 %  Levaset Red G
0.20 %  Levaset Grey G
1.25 g/l amonyum asetat

Dyeing Process:
•	Method:	Exhaust
•	Duration:	60	min.	
•	Temperature:	130˚C
•	pH	:	5
•	Bath	Liqour:	1:20

0.34 %  Levaset Yellow 2R 
0.35 %  Levaset Red G
0.20 %  Levaset Grey G
1.25 g/L ammonium acetate

98˚C 60’
1˚C/dk. 

min.
2˚C/dk. 

min.
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Boyama Sonu / After dyeing

 Kimyasalsız / Without chemical

Rakip Ürün %1
Competitive Product %1 

Segalevel SET %1

Rakip Ürün %2
Competitive Product %1 

Segalevel SET %2

40˚C 50˚C 60˚C 70˚C 80˚C 90˚C 98˚C 98˚C 60’

Kör Banyo Sonu / End of the blind bath

 Kimyasalsız / Without chemical

Rakip Ürün %1
Competitive Product %1 

Segalevel SET %1

Rakip Ürün %2
Competitive Product %1 

Segalevel SET %2

40˚C 50˚C 60˚C 70˚C 80˚C 90˚C 98˚C 98˚C 60’

Migrasyon Olan Etki / Impact on Migration

Boyama  Proses / Dyeing Process Migrasyon Proses / Migration Process

İşlemsiz 
Untreated 

Segalevel SET Liq.

Sarı / Yellow Kırmızı / Red Mavi / Blue Beyaz / White

SEGALEVEL PL LIQ.
Nylon  boyamada; pozitif yüklü Segalevel PL Liq., anyonik boyayı 
nötralize eder. Boya çekimini (affiniteyi) düşürmüş olur. Böylece boya 
çarpmalarını engeller.
•	Nylon		boyaların	çekimlerini	düzenler	ve	boyaların	eşit	dağılarak		 	
 rengin tonunda çekimini destekler. 
•	Özellikle	çok	düşük	sıcaklıkta	boya	çeken	nylon	elyaflarda	çekimi		 	
 düzenleyerek doğru boyama yapılmasını sağlar. 
•	Bir	migrasyon	malzemesidir.	
•		PA	boyanın	kumaşa	penetrasyonunu	ve	built-up	yeteneğini	arttırır.	
•	Hatalı	boyamaların	sökülmesinde	ve	düzeltilmesinde	kullanılır
•	PES,	CO	ve	PA	için	kumaşa	bağlanmamış	boyayı	kumaştan		 	
 banyoya almayı sağlayan iyi bir yıkama ajanıdır.
•	Zayıf	katyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI
Kullanılabilecek miktarlar
PA boyama banyosuna 0.5 - 2 g/l  Segalevel PL Liq.
PA ve WO boyama tamiri banyosuna 2.0 - 4.0 g/l  Segalevel PL Liq.

In PA dyeing; positively charged Segalevel PL Liq., neutralizes anionic 
dye. It decreases dyeing affinity. Thus, it prevents dye strikes.
•	 It	regulates	the	affinity	of	nylon	dye	and	supports	the	affinity	of	the		
 dyes evenly in the tone of the color. 
•	 It	provides	correct	dyeing	by	arranging	the	affinity	in	nylon	fibers		 	
 which attracts dye especially at very low temperature. 
•	 It	is	a	migration	material.	
•	 It	increases	penetration	of	PA	dye	and	ability	of	built-up	into	the		 	
 fabric. 
•	 It	is	used	for	removal	of	the	incorrect	dyeing.
•	 It	is	a	good	washing	agent	for	removing	unfixed	dye	from	fabric	to		 	
 bath for PES, CO and PA.
•	Weak	cationic.

APPLICATION
The amount of usage
PA dye bath 0.5 - 2 g/l  Segalevel PL Liq.
PA ve WO dye repair bath 2.0 - 4.0 g/l  Segalevel PL Liq.

98˚C 60’
1˚C /dk.

min.

Boya, pH: 4,5 1/10 flotte

%1 AO 67

%1 AR 336

%1 BI 350

60˚C

2˚C /dk.
min.

110˚C 60’

pH: 6,5 1/20 flotte

%6 Segalevel SET Liq.

3˚C /dk.
min.

3˚C /dk.
min.
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SEGALEVEL B LIQ.
Yün elyafının reaktif boyalarla (Levasol grubu vb.) boyanmasında 
kullanılan egalize maddesidir.

•	WO	kumaş	ya	da	elyafın	çekimlerini	düzenler	ve	boyaların	eşit		 	
 dağılarak rengin tonunda çekimini destekler.

•	Reaktif	boyanın	kumaşa	penetrasyonunu	ve	built-up	yeteneğini		 	
 arttırır.

•	Katyoniktir.

Leveling agent for wool fabrics dyeing with reactive dyes (Levasol 
dyes etc.).

•	 It	regulates	the	affinity	of	dye	for	WO	fabric	/fiber	and	supports	the			
 affinity of the dyes evenly in the tone of the color.

•	 It	increases	penetration	of	reactive	dyes	into	the	fabric	and	ability		 	
 of built-up.

•	Cationic

Kimyasalsız Segalevel B Liq.Boyama Prosesi
•	Sıcaklık:	98˚C
•	Süre:	60’
 0.45% LevasolYellow 4G
 0.60% Levasol Red 6G
 0.45% Levasol Blue 3G 
1 g/l Sodyum Asetat
4% Amonyum Sülfat

pH 5,5 - 6 (asetik asit ile) 
1/40 flotte

Dyeing Process:
•	Method:	Exhaust
•	Temperature:	98˚C
•	Duration:	60’
 0.45% Levasol Yellow 4G
 0.60% Levasol Red 6G
 0.45% Levasol Blue 3G 
1 g/l Sodium Acetate
4% Ammonium Sulphate

pH 5,5 - 6.0  (with acetic acid) 
1/40 bath liquor

98˚C 60’
1˚C/dk.

min.
2˚C/dk.

min.

SEGALEVEL E4R LIQ.
•	Selulozik	elyafların	reaktif	boyalarla	boyanmasında	kullanılan		 	
 kuvvetli bir egalize maddesidir. 
•	Reaktif	boyama	prosesi	süresince	reaktif	boyanın	çekimini	ve		 	
 fiksasyonu kontrol eder. 
•	Boya	banyosunun	pH’ı	üzerindeki	tamponlama	etkisi	sayesinde,		 	
 alkali eklenmesi sırasında boyaların daha düzgün fikse olmasını   
 sağlar. 
•	Soda	kaynaklı	boya	çarpmasını	engeller. 
•	Boya	çözünürlüğünü	arttırarak	zor	çözünen	boyaların	bile		 	
 çözünürlük kaynaklı boya lekelerini engeller. 
•	Boya	banyosu	içinde	bulunan	su	sertliği	oluşturan	tuzları	tutarak		 	
 boyama tekrarlanabilirliğini geliştirir. (örn; BLUE 19 ve BLUE 21)

Boya Çözünürlüğüne Olan Etkisi

Kullanılabilecek miktar
2 - 4 g/l Segalevel E4R Liq. 
(Eklenecek miktarın 2g/l’den 4 g/l’ye çıkartılması boyama 
koşullarının zorluğu ile açıklanabilir )

•	Powerful	levelling	agent	that	used	in	dyeing	of	cellulosic	fibers	with			
 reactive dyes.

•	Controls	the	migration	and	fixation	of	reactive	dyes	during	the		 	
 reactive dyeing process.

•	Due	to	its	buffering	effect	on	dye	bath	pH,	Segalevel	E4R	provides		 	
 better dye fixation during alkaline addition.

•	Prevents	the	dye	stains	caused	by	soda	ash.

•	 Improve	the	solubility	of	dye	and	prevents	dye	stains	caused		 	
 slightly soluble dyes.

•	Due	to	its	sequestering	effect	on	water	hardness	forming	salts	in
 dye bath, helps to improve repeatability of dyeing.    
 (example; BLUE 19 & BLUE 21)

Effect on Dye Solubility

The Amount of usage
2 - 4 g/L Segalevel E4R Liq. 
(Increasing the amount to be added from 2g/L to 4 g/L can be 
explain by difficulty of the dyeing conditions)

Ürün Kullanılmadan
Without Product

3 gr/lt Reactive Blue 21
50 gr/lt Sodyum Sülfat
5 gr/lt Soda

3 gr/lt Reactive Blue 21
50 gr/lt Sodyum Sülfat
5 gr/lt Soda

4 gr/lt CI Reactive Blue 19
70 gr/lt Sodyum Sülfat
10 gr/lt Soda

4 gr/lt CI Reactive Blue 19
70 gr/lt Sodyum Sülfat
10 gr/lt Soda

2 gr/lt Segalevel E4R
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Segalevel E4R Liq.’nin boya fiksasyonunda pH’a olan etkisi

Boya banyosunda Segalevel E4R Liq.’in varlığı alkali eklenmesi 
sırasında aşamalı ve kontrollü pH değişikliğini sağlar. Böylece daha 
kontrollü bir boya fiksasyonu elde edilerek, boyanın düzgünlüğü 
sağlanır. 

Effect of Segalevel E4R Liq. on pH at Dye Fixation

Presence of Segalevel E4R Liq. in dye bath allows gradual & 
controlled pH change during alkaline addition. So that, uniformity of 
dye obtain due to more controlled dye fixation.

* Alkali ortamda boya çözünürlüğü düşer. 
* Değerlendirme TLC ince kromatografi kağıdında yapılmıştır.

* In alkaline medium, dye solubility decreases.
* Evaluation done in thin layer chromotography TLC.

pH
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80
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0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Ürünsüz (Without product)

Segalevel E4R

5 10 15 20 30 60 min.

Su Sertliğine Olan Etkisi

Yapısındaki bileşenlerle sudan gelebilecek sertlik veren iyonların 
tutulmasını sağlar. Bu ürün kullanıldığında ekstra iyon tutucu 
verilmesine gerek olmayacaktır.

Boya Dağılımına ve Dispersiyona Olan Etkisi 
Segalevel E4R boya dispergasyonunu geliştirerek, düzgün bir 
boyamanın olmasında büyük rol oynar. 

Effect on Water Hardness

Provides the sequesting of hardener ions that comes from water with 
compenents. There is no need extra sequesting agent addition when 
this product used.

Effect on The Dispersion of Dyes

Segalevel E4R has a major role in uniform of dyeing with improving 
dye dispersion.

Boyanmış bobin ile örülmüş kumaşlar / Knitted fabrics from dyed bobbins

Bobin içi
Inside of bobbins

Bobin içi
Inside of bobbins

Bobin dışı
Outside of bobbins

Bobin dışı
Outside of bobbinsÜrün kullanılmadan

Without Product
2g/l Segalevel E4R
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Dispersiyon Testi / Dispersion Test

50˚C 110˚C - 115˚C

Agregasyon / Aggregation

Orta ve koyu renklerde dispergatör kullanım 
önemi artar. 

The use of dispersing agent in medium and 
dark colors increases.

Proses / Process

130˚C 30’

75˚C
4˚C/dk. - min. 4˚C/dk. - min.

%1’lik 5 ml Boya çözeltisi
%1       5 mL Dye solution

Dispergatör, pH: 4.5 (asetik asit ile), 100 ml
Dispersing agent, pH: 4.5 (with acetic acid), 100mL Kimyasalsız 1g/l Segapers DPG Liq.

Without chemical

SEGAPERS DPG LIQ. / SEGAPERS DPG-T LIQ.
Dispers boyalarla boyama uygulamalar için kullanılan geniş 
spektrumlu dispergatördür. 

•	Dispers	boyaların	boya	banyosunda	en	iyi	dağılımda	olmasını		 	
 sağlar.   
•	Boya	makinelerinin	kontaminasyonunu	önler.			
•	Boyamaların	ışık	haslığı	üzerinde	etkisi	yoktur.			
•	Polyester	elyafı	sarartmaz.			
•	Polyester	karışımlarının	(yün,	selülozik	elyaflar)	dispers	boyalarla		 	
 boyanmasında uygundur.   
•	Air	flow	makinelerde	dahi	az	köpük	oluşturur			
•	Daha	yüksek	üretim	güvenirliği	sağlayan		bir	üründür.	
•	Fikse	olmamış	boyanın	kumaş	üzerinden	disperge	edilmesine		 	
 yardımcı olur.
•	Noniyoniktir.

Kullanılabilecek miktarlar 
Boyamada kullanım miktarı : 0,5 - 1 g/l 
Yıkamadaki kullanım miktarı :  1.5 - 2 g/l

It is a wide spectrum dispersing agent used for dyeing applications 
with disperse dyes. 

•	 It	provides	the	best	dispersion	of	disperse	dyes	in	the	dye	bath.			
•	 It	prevents	contamination	of	dye	machines.			
•	Dyeing	has	no	effect	on	light	fastness.			
•	 It	does	not	yellow	polyester	fiber.			
•	 It	is	suitable	for	dyeing	polyester	blends	(wool,	cellulosic	fibers)		 	
 with disperse dyes.   
•	 It	creates	less	foam	even	in	air	flow	machines.			
•	 It	is	a	product	that	provides	higher	production	reliability.	
•	 It	helps	to	be	dispersed	the	unfixed	dye	through	the	fabric.
•	Nonionic.

The amount of usage
Dyeing : 0,5 - 1 g/L 
Washing :  1.5 - 2 g/L

Dispersing Agents / Dispergatörler

Oligomer Önleyici Dispergatör
Polyester elyafın boyanması esnasında oligamer birikimini ve 
oluşumunu azaltan dispergatördür.

Oligomer Preventive Dispersing Agent
It is a dispersing agent which reduces the accumulation and 
formation of oligomer during the dyeing of polyester fiber.
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Dispergatörsüz
Without dispersing agent

Oligomer oluşumu
Oligomer formation

Segapers DPG Liq. 1g/L 

SEGAPERS M LIQ.

SEGAPERS OU LIQ.

Dispers boyalar için kullanılan geniş spektrumlu dispergatör ve boya 
çözücüsüdür.

•	Dispers	boyaların	boya	banyosunda	en	iyi	dağılımda	olmasını		 	
 sağlar.

•	Boya	makinelerinin	kontaminasyonunu	önler.	

•	Polyester	elyafı	sarartmaz	

•	Polyester	karışımlarının	(yün,	selülozik	elyaflar)	dispers	boyalarla		 	
 boyanmasında uygundur.

•	Air	flow	makinelerde	dahi	az	köpük	oluşturur.	

•	Fikse	olmamış	boyanın	kumaş	üzerinden	disperge	edilmesine		 	
 yardımcı olur. 

•	Daha	yüksek	üretim	güvenirliği	sağlayan	bir	üründür.

•	Anyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI 

Kullanılabilecek miktarlar:

•	Asetat	rayon	ve	sentetik	elyafların	dispers	boyalar	ile	basınç		 	
 altında ya da atmosferik basınçta boyamasında disperge edici ajan  
 olarak 1 - 2 g/l’den kullanılabilir. 

•		Vat,	kükürt	boyalar	ve	naftoller	için	dağılma	ajanı	olarak		 	 	
 0,5 - 3 g/l’den kullanılabilir. 

•	Direk,	asit,	metal	kompleks	ve	indigosol	boyarmaddeler	için	çözücü			
 olarak 1 - 2 g/l’den kullanılabilir.

Dispers boyalar, küp boyalar, kükürt boyalar, Indigosol boyalar 
ve optik boyalar ile yapılan geniş spektrumlu uygulamalar için 
dispergatördür.

•	Her	çeşit	katı	maddelerin	suda	dağılımı	için	mükemmeldir.	

•	Dispers	çöküntülerin	oluşmasını	önler.

•	Anyoniktir.

Uygulama Kapsamı ve Miktarları

Polyester, polyamid, triasetat ve asetat elyafının disper boyalarla 
boyanması

Segapers OU Liq. boya flottesinde boya partiküllerinin aglomeratına 
engel olur ve böylece mamul üzerinde birikinti ve çöküntü oluşmasını 
önler.

       1 - 2 ml/l Segapers OU Liq.

Sentetik elyafın küp, indigosol ve sülfür boyalarıyla boyanması

Segapers OU Liq. boya banyosunda dispergatör olarak ve/ veya 
okside olan boyaların disperge olması için oksidasyon banyosuna 
eklenerek kullanılır, daha iyi sürtme haslığı özelliği kazandırır.

								Çektirme	:	 	2	-	4	ml/l	Segapers	OU	Liq.

         Kontinü :  4 - 8 ml/l Segapers OU Liq.

Polyester / yün karışımlarının boyanması

Polyester / yün karışımlarının boyanmasında Segapers OU Liq. 
dispergatör madde olarak kullanılır.

          0.2 - 2 ml/l Segapers OU Liq.

It is a wide spectrum dispersing agent used for dyeing applications 
with disperse dyes.

•	 It	provides	the	best	dispersion	of	disperse	dyes	in	the	dye	bath.

•	 It	prevents	contamination	of	dye	machines.	

•	 It	does	not	yellow	polyester	fibers.

•	 It	is	suitable	for	dyeing	polyester	blends	(wool,	cellulosic	fibers)	with			
 disperse dyes.

•	 It	creates	less	foam	even	in	air	flow	machines.	

•	 It	helps	to	be	dispersed	the	unfixed	dye	through	the	fabric.	

•	 It	is	a	product	that	provides	higher	production	reliability.

•	Anionic

APPLICATION

The amount of usage:

•	Acetate	rayon	and	synthetic	fibers	with	disperse	dyes	can	be	used		 	
 as a dispersing agent at 1 - 2 g / L under pressure or at atmospheric   
 pressure dyeing.

•	Dispersing	agent	for	vat,	sulfur	dyes	and	naphthol:		 	 	
 from 0.5 to 3 g / L. 

•	 It	can	be	used	from	1	-	2	g	/	L	for	direct,	acid,	metal	complex	and		 	
 indigosol dyestuff.

It is a wide spectrum dispersing agent used for the application with 
dispersion dyes, cube dyes, sulfur dyes, indigosol dyes and optical 
dyes.

•	Excellent	for	the	distribution	of	all	kinds	of	solids	in	water.

•	 It	prevents	the	formation	of	dispersion	precipitates

Application and the amount of usage

Dying of polyester, polyamide, acetate, and triacetate of the fiber 
with dispersed dye 

Segapers OU Liq. prevents the agglomerate of the dye particles 
in the dye liquor and thus prevents the formation of deposits and 
precipitation on the product.

•	Concentration:	1	-	2	ml/L	Segapers	OU	Liq.

Dying of synthetic fibers with cube, indigosol and sulfur dyes, 

Segapers OU Liq. is used as a dispersing agent in the dye bath and 
/or dispersing of oxidized dyes by adding to oxidation bath, giving 
better friction fastness properties. 

										•	Exhaust	 :	 2	-	4	ml/L	Segapers	OU	Liq.

										•	Continue	:	 4	-	8	ml/L	Segapers	OU	Liq.	

Polyester / wool blends dying 

Segapers OU liq. is used as a dispersing agent for polyester / wool 
blends dyeing. 

	 	 •	Concentration:	0.2	-	2	ml/L	Segapers	OU	Liq.
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SEGAPERS OU Pow.
Dispers boyaların boya banyosunda en iyi dağılımda olmasını sağlar. 
•	Boya	makinelerinin	kontaminasyonunu	önler.
•	Boyamaların	ışık	haslığı	üzerinde	etkisi	yoktur.	
•	Polyester	elyafı	sarartmaz.	
•	Polyester	karışımlarının	(yün,	selülozik	elyaflar)	dispers	boyalarla		 	
 boyanmasında uygundur. 
•	Fikse	olmamış	boyanın	kumaş	üzerinden	disperge	edilmesine		 	
 yardımcı olur. 
•	Daha	yüksek	üretim	güvenirliği	sağlayan	bir	üründür.
•	Segapers	OU	Pow.	fosforlu	renk	uygulamaları	için	tavsiye	edilmez.
•	Anyoniktir.

Kullanılabilecek miktarlar
Boyamada kullanım miktarı : 0,2 - 0,5 g/l
Yıkamadaki kullanım miktarı : 0,5 - 1 g/l

HT BOYAMA
Segapers Pow. çözülüp, 50 - 60˚C’de ılık boya banyosuna eklenir. 
Segacid TMP kullanılarak pH 4.5’e ayarlanır, %x dispers boya ilave 
edilir. Sıcak boya banyosunda (120 - 135˚C) 60 - 90 dk. boyama 
yapılır. Boyama işlemini hızlı ve dağılımını eşit olarak gerçekleştirir 
buna bağlı olarak ısıtma ve boyama daha kısa sürede yapılabilir.

İpeğin boyanması

İpek zamk giderme banyosunda boyandığında, laktik asit gibi zayıf 
bir asitle boyamadan sonra gum sabunu kırılır.

Bu özel işlem arzu edilen hışırtılı tutumu kazandırır. Segapers OU Liq. 
kırılan sabunun çökmesini önler.

% 20 - 40 Segapers OU Liq., sabun miktarı üzerinden hesaplanır.

Polyester, triasetat ve asetat elyafının optik beyazlatıcılar ile 
beyazlatılması

Segapers OU Liq. destabilize dispers optik beyazlatıcıların 
aglomerasyonunu ve mamul üzerinde birikmesini önler.

0.5 - 1.5 ml/l Segapers OU Liq.

It provides the best dispersion of disperse dyes in the dye bath. 
•	 It	prevents	contamination	of	dye	machines.
•	Dyeing	has	no	effect	on	light	fastness.	
•	 It	does	not	yellow	polyester	fibers.	
•	 It	is	suitable	for	dyeing	polyester	blends	(wool,	cellulosic	fibers)	with			
 disperse  dyes.
•	 It	helps	to	be	dispersed	the	unfixed	dye	through	the	fabric.	
•	 It	is	a	product	that	provides	higher	production	reliability.
•	Segapers	OU	Pow.	is	not	recommended	for	highlighter	color		 	
 application.

The amount of usage for
Dyeing : 0,2 - 0,5 g/L
Washing : 0,5 - 1 g/L

HT DYEING
SEGAPERS OU POW is added to the warm dye bath at 50 - 60˚C. 
The pH is adjusted to 4.5 by using Segacid TMP, % x Disperse dye is 
added. Dyeing is performed 60 - 90 min. at (120 - 135˚C)  in a hot 
dyeing bath. The dyeing process is fast and evenly distributed, so 
heating and dyeing can be done in less time.

Dying of silk 

When dying in a silk degreasing bath, gum soap is broken down with 
a weak acid such as lactic acid. This special process gives the desired 
whispering attitude. Segapers OU Liq. prevents precipitation of 
broken soap. 

•	Concentration:	%	20	-	40	Segapers	OU	Liq.,	calculated	on	the		 	
 amount of soap.  

Bleaching of polyester, triacetate and acetate fibers with optical 
brighteners 

Segapers OU Liq. prevents agglomeration of destabilized disperse 
optical brighteners and deposited on the product. 

•	Concentration:	0.5	-	1.5	ml/L	Segapers	OU	Liq.

Polyester elyaf veya karışımlarının boyanması işlemleri için difüzyon 
arttırıcı kimyasaldır.
•	Polyester	ve	polyester	karışımlı	malzemelerin		98	-	130˚C		 	
 aralığında boyanmasını sağlayan mükemmel bir üründür. 
•	Boyaların	migrasyonunu	arttırarak	düzgün	boyama	sağlar.	
•	Basınçlı	boyama	makinalarında	boya	egalizesi	ve	boya	çekimi		 	
 sağlar. 
•	Hatalı	boyanmış	ve	boya	lekeli	materyalin	boya	egalizesini	sağlar.	
•	Polyester	baskı	reçetesine	girildiğinde	renk	verimini	arttırrır.	
•	Renkler	canlı	ve	parlak	çıkar.		
•	Penatrasyon	özelliğinden	dolayı	baskı	desenlerinde	ön	arka	farkını		 	
 azaltır. 
•	Nonyoniktir.
•	Ekolojiktir.	

Diffusion acceleration and leveling agent for PES and PES/Blends in 
dying application.
•	Polyester	ve	polyester	karışımlı	malzemelerin		98	-	130˚C	aralığında		
	 boyanmasını	sağlayan	mükemmel	bir	üründür.	
•	 It	is	an	excellent	product	which	allows	dying	of	PES	and	PES/blends		
 materials (98 - 130˚C)
•	 It	provides	uniform	dyeing	by	increasing	migration	of	dye.
•	 It	provides	dye	leveling	in	pressurized	dyeing	machines.	
•	 It	provides	dye	leveling	for	incorrect	dyed	material	and	dye	stained		 	
 material. 
•	 It	increases	the	color	yield	when	entering	the	polyester	dye	recipe.
•	Bright	colors
•	 It	reduces	the	front	back	difference	in	print	patterns	due	to		 	
 penetration property.
•	Nonionic
•	 It	is	ecological	

SEGACAR D LIQ.

Carrier
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İşlemsiz / Untreated 

Kimyasalsız
Without chemicals

Segacar D 1 g/l

Segacar D 2 g/l

Rakip Ürün 2 g/l
Competitive Product

SARI / YELLOW KIRMIZI	/	RED MAVİ	/	BLUE BEYAZ	/	WHITE

•	Migrasyonu	çok	yüksek	üründür.	 •	Product	has	very	high	migration	properties

Migrasyona Olan Etki  /  Effect on migration

•	PES	materyal,	farklı	sıcaklıklarda	fikse	edilmiş	olsa	bile	boyama		 	
 sonu renk farklılıkları görülmez.

•	PES	material	does	not	show	color	differences	at	the	end	of	dying		 	
 even when fixed at different temperatures.    

180˚C’de fikse
Fixing at 180˚C

Kimyasalsız
Without chemicals

Segacar D Liq.

205˚C’de fikse
Fixing at 205˚C

130˚C 30’ 130˚C 30’

3˚C/dk. - min. 3˚C/dk. - min.3˚C/dk. - min. 3˚C/dk. - min.

Boya Dyestuff, pH:4.5, 1/20 Flotte Bath Liour 
1% Red 60
1% Blue 56
1% Yellow 64

1g/l Egalizatör Levelling Agent, pH:4.5, 1/20 Flotte Bath Liour 
1.25g Beyaz Kumaş / White Fabric
1.25g Sarı Kumaş / Yellow Fabric
1.25g Kırmızı Kumaş / Red Fabric
1.25g Mavi Kumaş / Blue Fabric

1 2

Reterdant effect is too slow /  Reterdant effect is too slow
BOYAMA SONU

İNDİRGEN YIKAMA SONU

Kimyasalsız
Without chemical

Segacar D Liq. 0.5 g/l

Rakip Ürün 1 g/l
Competitive Product

70˚C 80˚C 90˚C 100˚C 110˚C 120˚C 130˚C 130˚C 60’

Kimyasalsız
Without chemical

Segacar D Liq. 0.5 g/l

Rakip Ürün 1 g/l
Competitive Product

70˚C 80˚C 90˚C 100˚C 110˚C 120˚C 130˚C 130˚C 60’
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•	Dispers	baskı	patı	içerisine	eklendiğinde,	renk	veriminde	%10-15		 	
 oranında artış sağlar.

UYGULAMA KAPSAMI
Boyama banyolarına boyama sıcaklığına ve rengin koyuluğuna göre,
•	Dispers	boyama	banyosuna;		 0.5	-	2.5	g/l
•	Dispers	boyama	tamiri	banyosuna;		 1.5	-	5.0	g/l

Baskıda kullanım miktarı
Reçete                             
Dispers kıvamlaştırıcı X g/kg
Boya Y g/kg
Segacar D 10 g/kg
Su	 Z	g/kg
------------------------------------
  1000 g/kg

•	When	added	to	the	disperse	printing	paste,	it	provides	an	increase		 	
 about 10 - 15% in color yield.

APPLICATION
According to dyeing temperature and color darkness of color
•	Disperse	dyeing	bath;	 0.5	-	2.5	g/L
•	Disperse	repair	dyeing	bath;		1.5	-	5.0	g/L

Amount of usage in printing
Recipe                             
Disperse Thickener X g/kg
Dye Y g/kg
Segacar D 10 g/kg
Water Z g/kg
------------------------------------
  1000 g/kg

10 g/kg Disperse Red 167:1 10 g/kg Disperse Red 167:1                            
10 g/kg Segacar D Liq.                                                                                                              

Acids / Asitler

•	 Polyamid	ve	yün	elyafın	boyanması	sırasında	ortama	asit	verici		 	
 madde olarak kullanılır.
•	 PA	ipliklerin	ve	yünlerin	asit,	reaktif	ve	metal	boyalar	ile	boyanması		 	
 esnasında boya banyosunun pH değerini nötral ya da alkaliden asit   
 ortamına dönüştürür.
•	 Segacid	PAD	Liq.	Conc.	boya	başlangıcında	soğuk	boya	banyosuna		 	
 verilir. 
•	 Kullanım	miktarı	istenen		boya	banyosunun	son	pH	değerine,		 	
 kullanılan suyun kalitesine ve boyama şartlarına bağlı değişkenlik   
 gösterebilir.
•	 Nonyoniktir.	

UYGULAMA KAPSAMI 
0.5 - 2 g/L Segacid PAD Liq. Conc. (istenilen pH değerine bağlı olarak)

•	 It	is	used	as	an	acid	donor	during	the	dyeing	of	polyamide	and	wool		 	
 fiber.
•	 Converts	the	pH	value	of	the	dye	bath	from	neutral	or	alkaline	to		 	
 acid during the dyeing of PA yarns and wool with acid, reactive and   
 metal dyes.
•	 Segacid	PAD	Liq.	Conc.	is	given	to	the	cold	dye	bath	at	the	start	of		 	
 the dyeing.
•	 The	amount	of	use	may	vary	depending	on	the	final	pH	value	of	the
 desired dye bath, the quality of used water and the dyeing    
 conditions. 
•	 Nonionic

APPLICATION
0.5 - 2 g/L  Segacid PAD Liq. Conc. (depending on the desired pH 
value)

SEGACID PAD LIQ Conc.
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Boyama sırasında pH ayarı neden önemli? / Why is the pH setting important during dyeing?

Organik asit synergetic komplekslerinden olusan, verimli ve kesin pH 
kontrolunu sağlayan, nötralize üründür.

•	 Kör	alkali	sorununu	ortadan	kaldırır
•	 Tüm	alkali	uygulamalardan	sonra	kullanılabilir.
 (Özellikle boyama ve ön işlem sonrası)
•	 Asidik	pH	ayarlamak	icin	mükemmeldir.
•	 Kolaylıkla	uzaklastırılabilir.	(cok	az	yıkama	gerektirir	)
•	 Boyama	esnasında	tamponlama	veya	blocking	etkisi	yapmaz.
•	Nitrojen	ve	fosfor	biyolojik	olarak	parcalanabilir,	APOE	içermez.
•	Nonyoniktir.	

It is a neutralized product consisting of organic acid synergetic 
complexes, providing efficient and precise pH control.

•	 Eliminates	blind	alkaline	problems
•	 Can	be	used	after	all	alkaline	applications.
 (Especially after dyeing and pre-treatment)
•	 Excellent	for	adjusting	acidic	pH.
•	 Easily	removed.	(requires	very	little	washing)
•	 No	buffering	or	blocking	effect	during	dyeing.
•	 Nitrogen	and	phosphorous	are	biodegradable,	APOE	free.
•	 Nonionic.

SEGACID NE LIQ.

Başlangıçta, pH düşürüldüğünde hızlı boyama olacağından boyamada 
düzgünsüzlük ve boya çarpmaları olur.

Initially, there will be rapid dyeing when the pH is lowered, resulting in 
dyeing irregularity and dyeing strikes.

Boyama başlangıcında banyoya verilen Segacid PAD Liq. Conc. artan 
banyo ısısına bağlı olarak ve son boyama sıcaklığında boya banyosunun 
pH’ının yavaş yavaş düşürür. Böylece polyamid elyafın asit boyalar ile 
düzgünce boyanmasını sağlar. 

 At the start of dyeing, Segacid PAD Liq. Conc. given to the dye bath, 
gradually decreases the pH of the dye bath depending on the increasing 
bath temperature and at the last dyeing temperature. Thus, allowing the 
dyeing polyamide fibers with acid dyes smoothly. 

Segacid NE TR Liq. ile / With Segacid NE TR Liq. ile

Nötralize olmuş çekirdek
Neutralized core

Asetik asit ile / Asetic asit

Nötralize yüzey / Neutralized surface

Asetat blokesi tampon bölge
Acetate blocking buffer zone

NaOH

pH 7 için Nötralizasyon;

 Başlangıç    Kullanılması gereken
 pH’ı Segacid NE Liq. 
  miktarı  

 8 0.08 ml
 9 0.18 ml
 10 0.4 ml
 11 0.6 ml
 12 1.28 ml

pH 7’den Asidik pH’lara;

 Başlangıç    Kullanılması gereken
 pH’ı Segacid NE Liq. 
  miktarı  

 6 0.24 ml
 5.5 0.36 ml
 5 0.47 ml
 4.5 0.69 ml
 4 1.01 ml

UYGULAMA KAPSAMI  APPLICATION

Neutralization	for	pH:7;

 Initial pH The usage 
  amount of
  Segacid NE Liq.  

 8 0.08 ml
 9 0.18 ml
 10 0.4 ml
 11 0.6 ml
 12 1.28 ml

pH	7	to	Acidic	pHs;

 Initial pH The usage 
  amount of
  Segacid NE Liq.  

 6 0.24 ml
 5.5 0.36 ml
 5 0.47 ml
 4.5 0.69 ml
 4 1.01 ml
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•	 Polyester		ya	da	diğer	elyaflar	ve	elyaf	karışımlarının	boyanmasında		 	
 kullanılan asit tampon maddeleridir. 
•	 Asidik	pH	da	tampon	etkisi	sebebiyle	boya	banyosunun	pH	değerinin		
 sabit kalmasını sağlarlar. 
•	 Bu	özelliği	sayesinde	pH	hassaslığı	olan	boyalarla	yapılan	boyama		 	
 işlemlerinde düzgün bir boyama gerçekleşir. Köpürmezler.        
•	 Sıvı	şeklinde	kullanım	ve	hazırlama	kolaylığına	sahiptir.																		
•	 Boyamada	kullanılan	diğer	yardımcı	kimyasalların	etkinliğine	zarar		 	
 vermez.
•	 Nonyoniktir.

•	 Acid	buffers	used	for	dyeing	polyester	or	other	fibers	and	blends	of		 	
 fibers. 
•	 The	pH	of	the	dye	bath	remains	constant	due	to	the	buffer	effect	in		 	
 acidic pH.
•	 Thanks	to	this	feature,	dyeing	with	pH-sensitive	dye	provides	proper		
 dyeing process. No foaming.       
•	 It	has	the	ease	of	use	and	preparation	in	liquid	form																	
•	 They	do	not	harm	the	effectiveness	of	other	auxiliary	chemicals	used		
 in dyeing.
•	 Nonionic.

SEGACID TMP / TMP-F LIQ. 
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•	 Dyeing	with	different	dye	groups	were	done	and	results	were		 	
 evaluated. 
•	When	high	temperatures	are	reached	during	dyeing,	buffering	is	not		 	
 broken and chromatic aberration does not occur.

•	 Farklı	boya	gruplarıyla	boyamalar	yapılıp	sonuçlar	değerlendirilmiştir.	
•	 Boyama	sırasında	yüksek	sıcaklıklara	çıkıldığında	tamponlama		 	
 kırılmaz ve renk sapmaları meydana gelmez.

APPLICATION
The amount of usage may vary depending on the initial pH of the 
water.
Recommended usage: 0,5 - 1,5 g/L Segacid TMP Liq.
 0,8 - 2 g/L Segacid TMP-F Liq.

UYGULAMA KAPSAMI
Kullanım miktarları, proseslerde kullanılan suyun başlangıç pH sına 
göre değişkenlik gösterebilir.
Önerilen kullanım miktarı : 0,5 - 1,5 g/L Segacid TMP Liq.
 0,8 - 2 g/L Segacid TMP-F Liq.

Segacid TMP Liq. /TMP-F Liq. 
pH 4.5 -> 5.0
(Orijinal Tonlar) / (Original tones)

Segacid TMP Liq. / TMP-F Liq.
pH 5 -> 5.5  

Rakip Tampon Asit / Competitive Buffer Acid
(pH 5 -> 6.2)  

Orta moleküllü boyalar / Medium molecular dyes                 XF boyalar / XF dystuff

Polyester elyaflarda kullanılan tampon asit  maddesidir. 

•	 Polyester	elyafların	boyanması	sırasında	asidik	pH	da	tampon	etkisi			
 sebebiyle boya banyosunun pH değerinin sabit kalmasını sağlar.
•	 Bu	özelliği	sayesinde	pH		hassaslığı	olan		boyalarla		yapılan	boyama		 	
 işlemlerinde düzgün  bir boyama sağlar.  
•	 Noniyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI
Kullanım miktarları, proseslerde kullanılan suyun başlangıç pH sına 
göre değişkenlik gösterebilir.

Kullanılabilecek miktarlar: 
0,5 - 1,5 g/L Segacid TMP Liq.

It is the buffer acid used in polyester fibers

•	 Provides	the	pH	value	of	the	dye	bath	to	remain	constant	due	to	the			
 buffer effect at acidic pH during the dyeing of polyester fibers. 
•	 It	provides	a	smooth	dyeing	which	is	performed	with	pH	sensitive		 	
 dyes thanks to this feature.
•	 Nonionic

APPLICATION
The amount of usage may vary depending on the initial pH of the 
water.

Recommended usage: 
0,5 - 1,5 g/L Segacid TMP Liq.

SEGACID PTA LIQ.
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Segacid TMP Liq.
Segacid TMP-F Liq.
Segacid PTA Liq.

Rakip Ürün 1
Competitive Product 1

Rakip Ürün 2
Competitive Product 2

Rakip Ürün 3
Competitive Product 3

11,00

9,00

7,00

5,00

3,00

1,00

pH

0 20 40 50 80 100 120

0,1N NaOH, ml

0,1N 
NaOH, 

mL

Segacid 
TMP 
Liq.

Segacid 
TMP-F

Liq.

Segacid 
PTA Liq.

Rakip 
Ürün 1

Competitive 
Product 1

Rakip 
Ürün 2

Competitive 
Product 2

Rakip 
Ürün 3

Competitive 
Product 3

0 2,71 2,76 2,47 2,55 1,23 1,84
5 2,96 3,13 2,65 2,8 1,3 2,04

10 3,17 3,44 2,81 3,01 1,39 2,26
15 3,35 3,67 2,95 3,18 1,48 2,5
20 3,52 3,86 3,08 3,35 1,61 2,7
25 3,67 4,06 3,2 3,49 1,74 2,88
30 3,83 4,24 3,31 3,64 1,92 3,05
35 3,97 4,42 3,42 3,79 2,57 3,2
40 4,10 4,58 3,54 3,96 3,21 3,32
45 4,22 4,75 3,65 4,15 4,32 3,46
50 4,36 4,95 3,77 4,43 10,34 3,6
55 4,48 5,17 3,9 4,88 3,73
60 4,64 5,43 4,04 6,66 3,89
65 4,80 5,86 4,2 11,12 4,06
70 4,98 6,3 4,39 4,27
75 5,21 6,82 4,62 4,59
80 5,61 9,72 4,92 5,27
85 5,97 5,41 9,61
90 6,52 6,22
95 8,18 6,88

100 7,6
105 8,12

Tampon Asitlerin Tamponlama Kapasitesi 
Buffering Capacity of Buffer Acids

Tamponlama Grafiği
Buffering Graph

Anticreasing Agents / Kırık Önleyiciler

Sentetik elyaf, yün, ipek ve diğer elyaflarla karışımlarının ıslak işlemleri 
için kullanılan kırık önleyicidir 

•	 Tekstil	prosesinin	her	aşamasında	elyaf-elyaf	ve	elyaf-	metal		 	
 sürtünmesini azaltır.

•	Malzemenin	kayganlığını	geliştirir,	böylece	kırık	izi	ve	kırışık		 	
 oluşmasını önler.

•	 Lycra	ve	tensel	esaslı	kumaşlarda	özellikle	etkili	olur.

•	Özellikle	sentetik	ürünlerde	etkilidir.	PES	boyamada		 	 	
 egalizasyona olumlu derecede katkı sağlar.

•	 Kumaşın	ıslanabilirliğini	arttırır.	

•	 Köpük	yapmaz.

•	 Anyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI

Tüm selülozik elyaf ve karışımlarından ve ayrıca yün ve ipekten 
üretilmiş dokuma veya örme parçaların pişirme, kasar, optik 
beyazlatma, boyama ve son işlemlerinde kullanılır.

Supralin S Liq. her zaman banyoya ilk olarak, yani diğer kimyasal ve 
boyalardan önce konur, çünkü edinilen tecrübelere göre kırıklar ıslak 
işlemin ilk dakikalarında oluşmaktadır. 

Kullanılacak miktar malzemeye ve makineye bağlı olarak 

%1 - 4 Supralin S Liq.

Ürün önceden sulandırılmadan doğrudan flotteye eklenebilir.                                              

It is an anticreasing agent for wet processes of synthetic fibers, wool, 
silk and other fibers with their blends.

•	 It	decreases	fiber-fiber	and	fiber-metal	friction	in	every	stage		 	
 of textile process.

•	 It	improves	the	lubricity	of	the	material,	thus	preventing	the		 	
 fracture traces and wrinkles.

•	 Especially	effective	on	lycra	and	sensual	fabrics.

•	 Especially	effective	in	synthetic	products.	It	gives	positive		 	 	
 contribution to levelling in PES dyeing.

•	 It	increases	the	wettability	of	the	fabric.	

•	 Non-foaming.

•	 Anionic.

APPLICATION

Supralin S is used in all types of cellulosic fibers and blends, as well as 
in knitting, optical bleaching, dyeing and finishing processes of woven 
or knitted parts made of wool and silk.

Supralin S Liq. is always put into the bath first, that is, before other 
chemicals and dyes, because the fractures occur in the first minutes of 
the wet process.

The amount to be used depends on the material and the machine

%1 - 4 Supralin S Liq.

The product can be added directly to the float without pre-dilution.

SUPRALIN S LIQ.
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Selüloz elyafının tek başına veya diğer elyaflarla karışımlarının 
boyanması için geliştirilmiş kırık önleyici üründür.
•	 Tekstil	prosesinin	her	aşamasında	elyaf-elyaf	ve	elyaf-	metal		 	
 sürtünmesini azaltır.
•	Malzemenin	kayganlığını	geliştirir,	böylece	kırık	izi	ve	kırışık		 	
 oluşmasını önler.
•	Geniş	bir	sıcaklık	ve	pH	aralığında	etkindir.
•	 Boyaların	ton	ve	haslık	özelliklerini	bozmaz.
•	 Köpük	yapmaz.
•	Gerekli	miktar	ilave	edilmeden	önce	soğuk	suda	seyreltilmelidir.
•	 İşlemin	başlangıcında	eklenmelidir.
•	 Anyonik/Noniyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI
Supralin CLM Liq. tüm ön muamele ve boyama makinelerinde, kısmen 
veya tamamen ıslatılmış kumaşlarla flotte oranı ne olursa olsun 
kullanılabilir.
Supralin CLM Liq. %100 sentetik elyaflar üzerinde etkisi çok azdır. Bu 
amaçla Supralin S Liq. kullanılmasını öneririz.
Kullanılacak miktar malzemeye ve makineye bağlı olarak 
0.5 - 3 g/l Supralin CLM Liq.

Örnek: 
Boyama 0.5 - 1 g/l Supralin CLM Liq.
Sabunlama 0.25 - 0.5 g/l Supralin CLM Liq.  
Şeklinde kullanılabilir.

Birçok farklı uygulamalar için uygun silikonsuz köpük kesici 
emülsiyonudur.  

•	 Çözelti,	emülsiyon	ve	dispersiyonlarda	köpük	oluşumunu	engeller
•	 pH	2-12	aralığında	önişlem	ve	boyama	banyolarında	etkilidir.	
•	 Jet	boyama	makinelerinde	köpüksüz		boyamayı	sağlar.	
•	 Boyama	prosesi	başında	uygulanması	durumunda	köpük	kesici		 	
 olarak optimal efekt sağlar.
•	 130˚C	(HT	boyama)’ye	kadar	stabildir.	
•	 Reaktif	boyanma	proseslerinde	kullanılan	tuz	ve	alkali	boyama		 	
 banyolarında stabil ve etkilidir.
•	 Nonyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI
Çözgü	haşılında	 0.2	-	0.5	g/l	
Kasar işleminde 0.2 - 1.0 g/l 
Baskıda 2.0 - 5.0 g/kg 
Boyamada 0.5 - 1.0 g/l 
Bitim işlemlerinde 0.3 - 0.6 g/l 
Dispersiyonlar / Lateksde 1.0 - 5.0 g/l  miktarlarında önerilir.

Çözeltisinin Hazırlanması 
%10 seyreltilmiş Segafoam FS Liq. çözeltisi hazırlanılıp kullanılması  
tavsiye edilir. 
Seyreltmek için 1:1 - 1:2 oranında soğuk yumuşatılmış su ilave ederek 
homojen hale getirilip,geri kalan suyu da karıştırarak ilave ediniz. 
Hazırlanan çözelti uzun süre stabil değildir, bu nedenle kullanım 
miktarında hazırlanması tavsiye edilir.                                          

It is an anticreasing agent developed for dyeing cellulose fibers alone 
or with other fibers.
•	 It	decreases	fiber-fiber	and	fiber-metal	friction	in	every	stage	of		 	
 textile process.
•	 It	improves	the	lubricity	of	the	material,	thus,	preventing	the	fracture			
 traces and wrinkles.
•	 Effective	in	a	wide	range	of	temperature	and	pH	ranges.
•	 It	does	not	deteriorate	the	tone	and	fastness	properties	of	dye.
•	 Non-foaming.
•	 The	required	amount	must	be	diluted	in	cold	water	before	adding..
•	 Must	be	added	at	the	beginning	of	the	process.
•	 Anionic/	Nonionic.

APPLICATION
Supralin CLM Liq. can be used in all pre-treatment and dyeing 
machines, regardless of the proportion of liquids with partially or fully 
wetted fabrics.
The effect of the Supralin CLM Liq. on 100 % synthetic fibers is very 
small. For this purpose we recommend the use of Supralin S Liq.
The amount of usage depends on the material and the machine.
0.5 - 3 g/L Supralin CLM Liq. 

Sample: 
Dyeing 0.5 - 1 g/L Supralin CLM Liq.  
Soaping 0.25 - 0.5 g/L Supralin CLM Liq.
It can be used in this form.

Segafoam FS is a silicone free antifoaming emulsion suitable for very 
different applications.

•	 It	prevents	foam	formation	in	solutions,	emulsions	and	dispersions.
•	 It	is	effective	in	bleaching	and	dyeing	baths	in	pH	2	-	12	range.
•	 It	provides	foam-free	dyeing	on	jet	dyeing	machines.	
•	 It	provides	optimal	effect	as	a	defoamer	when	applied	at	the		 	
 beginning of the dyeing process.
•	 Stable	up	to	130˚C	(HT	dyeing).	
•	 It	is	stable	and	effective	in	salt	and	alkali	dying	baths	used	in	reactive		
 dyeing processes.
•	 Nonionic

APPLICATION
Warp sizing 0.2 - 0.5 g/L 
Bleaching process 0.2 - 1.0 g/L
Printing 2.0 - 5.0 g/kg 
Dyeing 0.5 - 1.0 g/L 
Finishing 0.3 - 0.6 g/L 
Dispersions / Latexs 1.0 - 5.0 g/L is recommended.

Preparation of the solution
It is recommended to prepare and use a 10% diluted Segafoam FS Liq. 
solution. 
For dilution process, add 1:1 - 1:2 ratio of cold softened water to make it 
homogenize and add the remaining water with stirring. 
The prepared solution is not stable for a long time, therefore it is 
advisable to prepare it for use.                                      

SUPRALIN CLM LIQ.

SEGAFOAM FS LIQ.

Antifoaming Agents / Köpük Kesiciler
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Washing Agents / Yıkama Sabunları

Birçok farklı uygulamalar için uygun silikon bazlı bir köpük kesici 
emülsiyonudur.  
•	 Kullanılmaya	en	elverişli	konsantrasyonlarda	sevk	edilir	ve	hiçbir		 	
 sulandırma işlemi gerektirmez. 
•	 Sulu	ortamlarda	kolayca	disperse	olur	ve	ortamın	özelliklerine,	ısıya,			
 karıştırma hızına ve bileşime bağlı olarak, köpüklenme başlanmadan   
 önce veya başladıktan sonra ilave edilir.
•	 Nonyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI
•	Önerilen kullanım miktarı: Kullanılmaya hazır bir maddedir ve direkt   
 olarak, köpük kesici gerektiren ortama, başlangıç konsantrasyonu    
 0.2 - 0.5 gr/lt olarak ilave edilir.
•	Önerilen kullanım miktarı: Kullanılmaya hazır bir maddedir ve direkt   
 olarak, köpük kesici gerektiren ortama, başlangıç konsantrasyonu 
 0.5 - 1 gr/lt olarak ilave edilir.

•	Özellikle	reaktif	boyamalardan	sonraki	boya	temizleme	işlemleri	için			
 kuvvetli yıkama malzemesi ve geri boyama engelleyicisidir.
•	 Hidrolizat	boyanın	beyaz	zemini	kirletmesini	engeller.
•	 Baskı	yıkaması	ve	continue	yıkama	işlemlerinde	kullanılabilir.
•	 Reaktif	yıkamada	proses	adımlarını	zaman,	su	ve	enerji	tasarrufu		 	
 sağlar.
•	 Düşük	sıcaklıkta	(80˚C)	yıkamalarda	bile	efektif	bir	üründür.
•	 Tuz,	sodyum	sülfat	varlığında	da	en	efektif	soncucu	verir.
•	Geniş	pH	aralığında	çalışabilir.

Segafoam S Liq. which is a silicone-based antifoaming emulsion 
suitable for many different applications.  
•	 It	is	delivered	at	the	most	suitable	concentration	and	does	not		 	
 require any dilution.
•	 It	is	easily	dispersed	in	water	environments	and	according	to	the		 	
 properties of the environment, heat mixing speed and composition, 
 it is added before or after the foaming starts.
•	 Nonionic

APPLICATION
•	 Recommended usage: It is a ready to use substance and it is added   
 directly to the environment requiring anti-foaming, with an initial   
 concentration of 0.2 -0.5 g/L.
•	 Recommended usage: It is a ready to use substance and it is added   
 directly to the environment requiring anti-foaming, with an initial   
 concentration of 0.5 - 1.0 g/L.

•	 Segacel	TBS	Liq.	is	a	strong	washing	ağent	and	back	staining		 	
 inhibitor that especially used in washing process of reactive dyes.
•	 Prevents	back	staining	of	hydrolized	dye	on	white	fabric.
•	 Can	be	used	in	washing	of	printings	and	continue	washing	processes.
•	 Allows	the	saving	time,	water	and	energy	in	reactive	washing		 	
 processes.
•	 Effective	at	low	temperature	(80˚C)	washing	processes.
•	 Gives	most	effective	results	in	presence	of	sodium	sulfate	salts.
•	 Operated	effectively	at	wide	range	of	pH.

SEGAFOAM S/ SL LIQ.

SEGACEL TBS LIQ.

Çalışma Performansı / Performance

Yıkama / Washing (1) Geri Boyama / Best Staining (2)

Segacel TBS Liq. 2 g/l
Sodyum Sülfat  / Sodium Sulfate  5 g/l

Konvansiyonel Yıkama Ajanı  2 g/l
Conventional Washing Agent

Sodyum Sülfat / Sodium Sulfate  5 g/l

*Test
(1) Yıkama: Hidrolize edilmiş (Reactive Red 141) boyaması ile 
emdirilmiş kumaş;
2 g/L yıkama sabunu 5 g/L sodyum sülfat
150 ppm sert suda işleme tabi tutulmuştur.

(2) Geri Boyama: Beyaz kumaş hidrolize edilmiş Reactive 
Red 141 boyası ile
2 g/L yıkama sabunu  5 g/L sodyum sülfat
150 ppm sert suda birlikte tatbik edilmiştir.

*Test
(1) Washing: Impregnated fabric with Hydrolized Reactive Red 141 dye 
solution;
2 g/L Washing Agent 5 g/L Sodium Sulfade
Applied with 150 ppm hard water

(2) Back Staining: Untreated while fabric with Hydrolized   
Reactive Red 141 dye solution.
2 g/L Washing Agent 5 g/L Sodium Sulfade
Applied with 150 ppm hard water
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A) Yıkama

Yukarıda testte hidrolizat boya emdirilmiş bir kumaşın Segacel TBS ve 
geleneksel sabun ile yıkama performansları karşılaştırılmıştır.

Hidrolizat boyanın kumaş üzerinden uzaklaştırılmasında Segacel 
TBS’nin performansının daha iyi olduğu yukarıda görülmektedir.

B) Geri Boyama Engelleme

Hidrolizat boya ile birlikte beyaz kumaş aynı banyoya atılır. Kumaşın 
olabildiğince beyaz çıkması beklenir.

Geri boyama testinde, Segacel TBS’nin bulunduğu yıkama ortamında, 
kumaşın geleneksel yıkama sabununa göre performansının daha 
beyaz olduğu yukarıda görülmektedir.

A) Washing

In the test; washing process performance of Segacel TBS and 
conventional washing agent compares on the impregnated fabrics 
with hydrolized dye.

Segacel TBS gives better result than conventional washing agent on 
the removing hydrolized dye on fabric.

B) Back Staining

Untreated white fabric put in same bath with hydrolized dye solution. 
Expect obtain much clear white fabric as possible as.

In the back staining test; washing bath contains Segacel TBS give 
more white fabric than conventional washing agent containing bath.

Ürün Uygulama Prosesleri / Application Processes

•	 According	to	its	affinity	to	hydrolized	dye,		
 Segacel TBS easily remove dye on fabric  
 surfaces.

•	 Also,	it	is	effective	on	removing	processes		
 of back stained fabrics.

•	 Segacel	TBS’nin	hidrolizat	boyaya	olan		
 afinitesi sayesinde kolay temizleme olur.

•	 Ayrıca	kumaşı	kirleten	akma	yapmış		 	
 boyanın temizliğinde bile etkilidir.

A) Geleneksel Reaktif Koyu Renk Yıkama Prosesi: 
A) Conventional Reactive Washing Processes For Dark Colors:
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B) Hızlı Yıkama Reaktif Koyu Renk Yıkama Prosesi: 
B) Rapid Reactive Washing Processes For Dark Color:
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•	Geleneksel	yöntemlere	göre	60	dakikaya	varan	zaman	tasarrufu.
•	Enerji	tasarrufu.

• Saving time up to 60 min. rather than conventional methods.
• Energy saving.
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Öneri: Nötralizasyonunun son adımda yapılması tavsiye edilir. Suggestion: Neutralization step is recommended at final stage of 
washing process.

C) Düşük Sıcaklık Reaktif Koyu Renk Yıkama Prosesi: 
C) Low Temperature Reactive Washing Processed for Dark Colors:

•	Geleneksel	yıkama	prosesine	göre	400	dakikaya	varan	zaman	tasarrufu.

•	80˚C	yıkamalarla	ileri	düzeyde	enerji	tasarrufu

•	Saving	time	up	to	40	min.	rather	than	conventional	methods.
•	Advanced	energy	saving	with	washing	at	80˚C
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•	 Segapur	serisi	ile	yıkama	yapıldığında,	hidroliz	boyalar	liften	banyoya		
 geçmektedir. 
 Yıkama uzun süresi uzadıkça bu durum devam etmektedir.   
•	 Segapur	RSK/RWS		banyodaki	hidroliz	boya	moleküllerini				 	
 bünyesine hapseder.
•	 Segapur	RSK	/RWS	eklenmesiyle	boya	banyosundaki	boya		 	
 moleküllerini tutup kumaş üzerine difüzyonunu engeller. 

Nötralizasyon ve yıkamayı bir arada yapan reaktif boya yıkama 
malzemesidir. 

•	 Fikse	olmamış	boyaların	temizlenmesini	hızlandırır.
•	 Kuvvetli	iyon	tutma	özelliği	vardır.	
•	 Çözülmeyen	kalsiyum	veya	magnezyum	tuzlarının	çökmesini	önler.
•	Metal	kompleks	boyalarını	etkilemez.	
•	 Anyoniktir.	

Yıkama projesi / Washing process

•	 When	washing	done	with	Segapur	series,	hydrolysis	dyes	pass	from		 	
 fiber to bath.
 This condition continues as the washing time is longer   
•	 Segapur	RSK/RWS	encapsulates	hydrolysis	dye	molecules	in	the		 	
 bath.
•	 Segapur	RSK	/RWS	prevents	the	diffusion	of	the	dye	molecules	onto		
 the fabric by addition to dye bath.

It is a reactive dye washing material that combines neutralization and 
washing.

•	 It	accelerates	the	cleaning	of	unfixed	dyes.
•	 It	has	high	ion	sequestering	properties.	
•	 It	prevents	the	precipitation	of	insoluble	calcium	and	magnesium		 	
 salts.
•	 It	does	not	affect	metal	complex	dyes.
•	 Anionic.

SEGAPUR SERİSİ/ SEGAPUR SERIES

SEGAPUR RS-K LIQ.

Soğuk Yıkama
Cold Washing

50 0C 10’ 50 0C 10’50 0C 10’

98 0C 10’ 98 0C 10’

2g/l Segapur RSK2g/l Segapur RSK

70 0C 10’

Nötralizasyon
Neutralization

Sıcak Yıkama
Hot Washing

Sıcak Yıkama
Hot Washing

Durulama
Rinsing

Soğuk Durulama
Cold Rinsing

Hidroliz Boya
Hydrolysis dye

Banyodaki hidroliz boya
Hydrolysis dye in the bath

Kumaştaki hidroliz boya
Hydrolysis dye in fabricKumaş Lifi

Fabric Fiber

Sabun molekülü / Soap molecule
Hidroliz boya molekülü / Hydrolysls dye molecule
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Köpürmeyen reaktif boya yıkayıcısı, iyon tutucu, dispersan

•	 Fikse	olmamış	reaktif	boyaların	yıkanmasında	kullanılır.
•	 Çözünmeyen	magnezyum	veya	kalsiyum	tuzlarının	çökmesini		 	
 engeller.
•	 Çözünmeyen	maddeler	üzerinde		dispersan	özelliği	vardır.
•	 İyi	bir	iyon	tutma	etkisi	vardır.
•	 Anyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI
Genellikle reaktif boyalı malların yıkanmasında kullanılır. Kullanılacak 
miktar, elyafın tipine ve rengine göre değişir.
Kullanım miktarı (boyama, reaktif boyanın ve baskıların yıkanması)

Çektirme	yöntemi	 :	1	-	3	g/l	Segapur	RS-K	Liq.
Kontinü yöntemi : 4 - 6 g/l Segapur RS-K Liq.

Reaktif boyama sonu özel yıkama malzemesi
Segapur DYR Liq. reaktif boya ile yapılan boyamalar ve baskılarda 
hidrolizat boyanın uzaklaştırılmasında ve askıda tutulmasında 
kullanılır. 
•	 Hidroliz	boyaya	yüksek	afinite	göstererek	yıkama	performansını		 	
 arttırır. 
•	 Çok	kuvvetli	dispersiyonu	sayesinde	boyanın	kumaşı	tekrar	lekeleme		
 ve boyamasını engeller. 
•	 Tuza	ve	sert	suya	karşı	dayanımı	yüksektir.
•	 Yüksek	yıkama	performansı	sayesinde	haslıkları	arttırır.	
•	 Renge	etkisi	yoktur.	
•	 Kolayca	biyolojik	olarak	parçalanabilir.
•	 Nonyoniktir.

Kullanılabilecek miktarlar
Çektirme	ve	kontinü	proseslerde		Segapur	DYR	Liq.	1	-	2	g/L	
Baskıda Segapur DYR Liq. 2 - 3 g/L 
Yıkama prosesi 80 - 95˚C, 15 - 30 dk.

UYGULAMA KAPSAMI 

Boyama ve baskıların yıkanması;

Segapur RWS/RW Liq. selülozik elyaflar ve bunların sentetik elyaflarla 
karışımları üzerindeki boya ve baskıların yıkanması için son derece 
uygunluk gösteririr.

Uygulama miktarı 

Segapur RWS 1-3 g/l

Segapur RW 2-4 g/l

Yıkamadaki tuz konsantrasyonu
Washing salt concentration

Non-foaming reactive dye washing, ion sequestering, dispersant 

•	 It	is	used	for	washing	unsolved	dyes.
•	 It	prevents	precipitation	of	insoluble	magnesium	or	calcium	salts.
•	 It	has	dispersing	effect	on	insoluble	materials.
•	 It	has	a	good	sequestering	effect.
•	 Anionic.

APPLICATION

In general, it is used in washing process of reactive dyed fabrics. The 
amount of usage (dyeing, washing of reactive dye and printing).

Exhaust	method	 :	1	-	3	g/l	Segapur	RS-K	Liq.
Continue	method	 :	4	-	6	g/l	Segapur	RS-K	Liq.

Special washing agent for reactive dyeing end
Segapur DYR liq. is used in the removal of dye hydrolysate and kept in 
suspended.in the process of dyeing and printing with reactive dyes
•	 It	shows	high	affinity	to	hydrolysis	dye	and	improves	washing		 	
 performance. 
•	 It	prevent	dye	staining	and	dyeing	of	the	fabric	again	thanks	to	its		 	
 very strong dispersion. 
•	 It	has	high	resistance	to	salt	and	hard	water.
•	 It	increases	fastnesses	thanks	to	high	washing	performance.	
•	 It	has	no	effect	on	the	color.	
•	 Easily	biodegradable.

The amount of usage
Exhaust and continue process:  Segapur DYR Liq. 1 - 2 g/L 
Printing: Segapur DYR Liq. 2 - 3 g/L 
Washing process: 80 - 95˚C, 15 - 30 min.

APPLICATION

Washing of dyeing and printing;

Segapur RWS / RW Liq. is highly suitable for washing dyes and prints 
on cellulosic fibers and their blends with synthetic fibers.

The amount of application:  

Segapur RWS 1-3 g/L

Segapur RW 2-4 g/L

6% Coralene Navy Blue EX-SF % 300 
Boyama sonrası 4 durulama + Segapur RWS/RW Liq. ile yıkama

6% Coralene Navy Blue EX-SF % 300 
Boyama	sonrası	4	durulama	+	Segapur	RWS/RW	Liq.	ile	yıkama

SEGAPUR RWS / RW LIQ.

SEGAPUR DYR LIQ.

5

4

3

2

1

0
0

Yıkama haslığı  C2S, 60˚C / Washing fastness C2S, 60˚C

1 g/l 2 g/l 4 g/l
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PES ve PES/CO iplik, dokuma ve örgü kumaşların boyama sonrası 
yıkama prosesi için geliştirilmiştir.

•	 Dispers	ve	dispers	+	reaktif	boyamalar	sonrası	redüktif	yıkama	yerini		
 alan bir üründür.

•	 Tek	banyoda	polyester	ve	pamuk	elyafındaki	reaktif	veya	dispers		 	
 boya kirletmeleri temizlenir (yıkama haslığı geliştirilebilir).

•	 Ayrıca	bir	redüktif	yıkama	yapılmadığından	proses	kısalır.	Kullanılan		 	
 hidrosülfit vb. indirgen ve çevreye zararlı ürünler de bu proseste   
 kullanılmamış olur. 

•	 Tüketilen	su	ve	enerji	de	azalmaktadır.

•	 Renge	etkisi	yoktur.	

•	 APEO	içermez.

•	 Anyoniktir.

Çektirme ve emdirme proseslerde

Dispers boyama yapıldıktan sonra, redüktif yıkama işlemi yapılmadan 
reaktif boyamaya geçilir. Reaktif boyama tamamlandıktan sonra 
sırasıyla nötralize, soğuk, ılık yıkamalar yapılır. Takiben SegacelT-50 
Liq. 1 - 2 g/l banyoya ilave edilerek kaynar yıkamaya geçilir. Banyo 
pH aralığı 5 - 7,5 olmalıdır. Hem PES, hem de CO elyaf temizlenmiş 
olur. İstenirse tek PES elyaf boyamalarda redüktif yıkama yerine 
SegacelT-50 renk koyuluğuna bağlı olarak 2 - 3 g/l kullanılır. Ayrıca bir 
redüktif yıkamaya gerek kalmaz.

Banyo hacmine ve boyanacak kumaşın rengine bağlı olarak 0.5 - 3.0 
g/l aralığında Segacel T-50 Liq. kullanılabilir.

NOT: Yüksek elektrolit konsantrasyonu veya pH:8’den yüksek 
olan ortamlarda Segacel T50’nin parçalanması gerçekleşir. Bu 
nedenle SegacelT50 yıkama öncesinde mutlaka soğuk durulama ve 
nötralizasyon yapılmalıdır. 

It is developed for the washing process after dyeing of yarn, woven 
and knitted fabrics of PES and PES/ CO.

•	 It	is	a	product	that	replaces	reductive	washing	after	disperse	and		 	
	 disperse	+	reactive	dyeings.

•	 Segacel	T50	improves	cleaning	performance	of	dyes	in	a	single	bath			
 (Wash fastness can be improved. 

•	 The	process	is	also	shortened	since	the	elimination	of	reductive		 	
 washing. Additionally, environmental harmful products like   
 hydrosulfite etc. do not used in process. 

•	 Consumption	of	water	and	energy	is	also	reduced.	

•	 It	has	no	effect	on	the	color.	

•	 It	does	not	contain	APEO.

•	 Anionic.

Continue and Exhaust Application 

After disperse dyeing, reactive dyeing is carried out without reductive 
washing. After the reactive dyeing is completed, neutralized, cold and 
warm washings are carried out respectively. Then Segacel T-50 Liq. 1 - 
2 g / l is added to the bath and boiling washing is started. Bath pH range 
should	be	5	-	7,5.	Both	PES	and	CO	fibers	are	cleaned.	If	desired,	only	2-	
3 g / L of Segacel T-50 is used depending on the color tones, instead of 
reductive washing in dyeing of PES fibers. In addition, there is no need 
for a reductive washing process.

Segacel T-50 Liq. can be used in the range of 0.5 - 3.0 g / L depending 
on the bath volume and the color of the fabric to be dyed. 

NOTE: Degradation of SegacelT50 occurs in environments with high 
electrolyte concentration or pH> 8. For this reason, cold rinsing and 
neutralization must be done before SegacelT50 washing. 

SEGACEL T50 LIQ. / SEGACEL T50-T LIQ.

Segacel T50 Liq. Uygulama Prosesi
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Polyester yıkama malzemesidir. Sentetik kumaşların yıkamasında 
kullanılır.

•	 Katyonik	boyaların	çözünmesine	yardımcı	olur.
•	 Sentetik	liflerin	boyanmasında	indirgen	yıkama	ajanı	ve	dispers		 	
 madde olarak kullanılır.
•	 Dispers	baskı	sonrasında	fazla	kalan	boyanın	kumaştan		 	 	
 uzaklaştırılmasına yardımcı olur.
•	 Nonyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI
1 - Polyester liflerde  ön yıkamada kullanılır. Kumaş kirli olduğu zaman 
45 - 50˚C’de ön yıkama yapılır.
         0,5 - 1 g/l Disconol CK Liq.

2 - Dispers baskı sonrasında  taşar yıkama ve 3 - 4 g/l kostik ile 
yıkama sonrasında 50 - 60˚C’de yıkama yapılabilir.
          2 - 4 g/l Disconol CK Liq.

3 - Polyester ve karışımları; dispers boyalarla ile boyanacağı zaman; 
en iyi haslıkları elde etmek için boyanmış kumaşa bir indirgen yıkama 
işlemi uygulanır. Disconol CK Liq. bu yıkama prosesine dispers etkisiyle 
yardımcı olur.
          1 - 2 g/l Disconol CK Liq. indirgen yıkama banyosunda

Polyester yıkama malzemesidir.

•	 Çok	etkili,	köpüğü	ayarlı	bir	yıkayıcı	malzemedir.
•	 Kontinü	ve	çektirme	sistemlerde	yüksek	sıcaklıklarda	dahi	rahatça		 	
 kullanılır. 
•	 Boyama	ve	baskı	sonrası	yıkamalarda,	sentetik	kumaşların		 	
 yıkamasında; ayrıca yün ve yünlü karışımlarda çok etkili bir yıkama   
 malzemesidir. 
•	 Pigment	baskı	patına	emülsiye	edici	malzeme	olarak	eklenir.
•	 Noniyoniktir.

Polyester ve Poliamid elyafın yıkanmasında:
0.25 - 1.0 g/l Segalin F 0.5 - 2.0 g/l Soda 60 - 80˚C’de 20 - 30 dk. 

Yün elyaf ve yünlü karışımlarda: 
Orta koyu renkler: 0.5 - 1.0 g/l Segalin F 0.5 g/l Sodyum Hidrosülfit 
70˚C’de 20 dk. / Durulama 50˚C’de 10 dk.
Açık renkler: 0.5 - 1.0 g/l Segalin F 70˚C’de 20 dk. /   
Durulama 50˚C’de 10 dk. 

Boya ve baskı sonrası yıkamalarda:
0.2 - 1.0 g/l Segalin F Liq.

Boyama ve baskı sonrası, yıkama haslığı iyileştiricidir.
Dispers, reaktif, direkt, asit ve bazik boyamaların yıkama ve diğer yaş 
haslıklarını iyileştirir.
•	 Jet,	overflow,	jigger	ve	kontinu	makinalarında	uygulanabilir.
•	Makine	yıkamalarında	başarı	üründür.
•	 Redüktif	yıkama	banyoları	ile	uyumlu	olup	son	derece	etkili	sonuçlar			
 alınır.
•	 Katyonik-nonyonik	yapıdadır.
Yaş haslık sorunu olan ve multifiber değerlerinin düşük olduğu 
durumlarda, baskılı mallardaki zemin kirletmelerinde kontinü ve 
çektirme olarak kullanılabilir. Uygulama; dispers, reaktif, bazik ve direk 
boyamaların sonunda yıkama ve yaş haslıkları iyileştirmesi amacı ile 
kullanılır.

Kullanılabilecek miktarlar:
Dispers Yıkamalarda;
  Orta renklerde  1 - 2 g/l 
  Koyu renklerde  2 - 3 g/l 

Polyester washing agent. It is used in washing process of synthetic 
fabrics.

•	 It	helps	to	dissolve	cationic	dyes.
•	 It	is	used	as	a	reductive	washing	agent	and	dispersing	agent	for		 	
 dyeing synthetic fibers.
•	 It	helps	to	remove	excess	dye	from	fabric	after	disperse	printing.

APPLICATION
1	-	Disconol	CK	is	used	for	pre-washing	in	polyester	fibers.	When	the	
fabric is dirty, prewash is done at 45 - 50˚C.

2	-Washing	can	be	done	with	Disconol	CK	Liq.	after	disperse	printing	
and also washing can be done at 50 - 60˚C after 3-4 g/L caustic 
wash.
										2	-	4	g/L	Disconol	CK	Liq.

3 - Polyester and mixtures thereof; when dyed with disperse dyes; 
a reducing wash is applied to the dyed fabric to obtain the best 
fastnesses.	Disconol	CK	Liq.	helps	this	washing	process	by	dispersing	
affect. 
										1	-	2	g/L	Disconol	CK	Liq.	reductive	washing	bath.

Polyester washing agent.

•	 It	is	very	effective,	foam	regulated	washing	material.
•	 It	can	be	used	easily	in	continue	and	exhaust	systems	even	in	high		 	
 temperatures.
•	 It	is	a	very	effective	washing	material	for	after	dyeing	and	printing,		 	
 for synthetic fabrics and also for wool fiber and wool blends. 
•	 It	is	added	as	emulsifying	ingredients	in	pigment	printing	paste.
•	 Nonionic.

For washing polyester and polyamide fibers:
0.25 - 1.0 g/l Segalin F 0.5 - 2.0 g/L Sodium Hydrosulphate at 60 - 
80˚C, 20 - 30 min. 

Wool fiber and wool blends:
Medium dark colors: 0.5 - 1.0 g/l Segalin F 0.5 g/l Sodium 
Hydrosulphate	at	70˚C,	20	min.	/	Rinsing	at	50˚C,	10	min.
Light colors:	0.5	-	1.0	g/L	Segalin	F	at	70˚C,	20	min.	/		 	
Rinsing 50˚C, 10 min. 

Washing after dyeing and printing: 
0.2 - 1.0 g/l Segalin F Liq.

Washing fastness improver after dyeing and printing.
It improves washing and other wet fastnesses of disperse, reactive, 
direct,	acid	and	basic	dyeing’s

•	 Can	be	applied	on	jet,	overflow,	jigger	and	continuous	machines
•	 It	is	applied	successfully	in	machine	washing.
•	 It	is	compatible	with	reductive	washing	baths	and	results	are	very	
effective.
It can be used as continuous and exhaust method in surface 
contaminants in printed goods where there is a problem of wet 
fastness and multifiber values are low. Application is performed for 
the purpose of improving the washing and wet fastness at the end of 
disperse reactive, basic and direct dyeing.

The amount of usage:
 In disperse washing;
  Medium colors 1 - 2 g/L
  Dark colors  2 - 3 g/L

DISCONOL CK LIQ.

SEGALIN F LIQ.

SUPRACLEAN NHT PLUS LIQ.
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Segacel RC Pow. / Segacel SRC Liq.
Polyester ve polyester karışımlar için mükemmel derece üstün bir 
temizleme yeteneği ile redüktif yıkama yardımcısıdır.
•	 Asidik	koşullarda	(en	uygun	pH=	3.8-4.2)	mükemmel	redüktif	yıkama		
 özelliğine sahiptir.
•	 Kullanırken	boyama	banyosu	boşaltılmaz.	
•	 Elyaf	elastikiyetini	azaltmaz	ve	elastik	elyaf	karışımlarında	da	yaygın		
 olarak kullanılır.

Kullanılabilecek miktar:
Kumaş tipi, boyanın derinliği, kuvveti ve boyama pH’sına bağlıdır.

   Segacel RC Pow. Segacel SRC Liq.
Polyester kumaş: 1 - 2 g/L 2 - 3 g/l
Polyester/pamuk karışım: 0,5 - 1 g /L 2 - 3 g/l 
Polyester/polyamid veya polyester/yün:  2 g/L 3 - 4 g/l

Aynı şekilde redüktif yıkama banyosunda da kullanılabilir.
•	 	Yıkamalar	70	-	80˚C’de	15-	30’	yapılır.
•	 	Akabinde	30˚C’de	asitleme	ve	soğuk	durulama	yapılır.

Reaktif ringel, boyama ve baskılı malların yıkanmasında
  Orta renklerde  1 - 2 g/l 
  Koyu renklerde  2 - 3 g/l 
•	 	80	-	95˚C’de	10	-	20’	yıkama	yapılır,	pH	4,5	6,0.
•	 	Akabinde	50˚C	ve	soğuk	durulama	yapılır.
•	 	Asit-metalkomplex	ve	bazik	boyamalarda	40	-	60˚C’de	uygulama		 	
 yukarıdaki miktarlarda uygulanır.

Kuvvetli makina temizliğinde;
  5 - 8 g/l Supraclean NHT Plus Liq.
  10 g/l Hidrosülfit
  10 g/l Kostik
  95 - 130˚C’de 30 - 60 dk.

Segacel RC Pow. / Segacel SRC Liq.
Reductive washing auxiliary agent for polyester and polyester blends 
with superior cleaning ability.
•	 It	has	excellent	reductive	washing	feature	in	acidic	conditions		 	
 (optimum pH= 3.8-4.2).
•	 The	bathroom	cannot	be	drained	when	using	it.	
•	 It	does	not	reduce	the	fiber	elasticity	and	it	is	used	widely	for	elastic		 	
 fiber blends.

The amount of usage:
It depends on the type of fabric, dye depth and pH of dyeing.

 Segacel RC Pow. Segacel SRC Liq.
For polyester fabric: 1 - 2 g/L 2 - 3 g/l
For polyester/cotton blend: 0,5- 1 g /L 2 - 3 g/l 
For polyester/polyamide or polyester/wool: 2 g/L 3 - 4 g/l

It can also be used in a reductive washing bath.
•	 	Washing	is	performed	at	70	-	80˚C,	15	-	30	min.
•	 	Then	acidify	at	30˚C	and	rinse	cold.

Washing of Reactive ringel, dyed and printed good
  Medium colors  1 - 2 g/L 
  Dark colors  2 - 3 g/L 
•	 Washing	is	carried	out	at	80	-	95˚C	10	–	20	min.	at	pH	4,5	6,0.
•	 	Then	cold	rinse	is	carried	out	at	50˚C.
•	 	Application	is	carried	out	with	the	above	amounts	of	reagent	at		 	
 40 - 60˚C in acid-metal complex and basic dyeing. 

Strong machine cleaning;
  5 - 8 g/L Supraclean NHT Plus Liq.
  10 g/L Hydrosulphite
  10 g/L Caustic
  95 - 130˚C, 30 - 60 min.

SEGACEL RC POW. / SEGACEL SRC LIQ.

Reducing Agents / İndirgeyici Malzemeler

Boyama
Dyeing

Durulama
Rinsing

10 dk. / min.
20 - 30 dk. min.

70˚C

130˚C

80˚C

30 - 60 dk. / min.

Redüktif yıkama
Reductive washing

0,3 - 1,5 g/L Segacel RC  pow.
1 - 3 g/L Segacel SRC Liq. pH: 
3,8 - 4,2

0,5 - 1,0 g/L Seganal A90
0,6 - 1,0 g/L Segacid TMP
(pH ~ 4,5)
Dispers boya / Disperse dyestuff
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Organik redüktif ajandır.

•	 Boyama	ve	baskı	sonrası	yıkama	indirgeyici	amaçlar	için	kullanılır.
•	 Ağartma	işleminde	kullanılır.
•	 Boyama	makineleri	işleminin	temizlenmesi	kullanılabilir.
•	 Sodyum	hidrosülfit	yerine	kullanılabilir.
•	 Anyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI
Serbest indirgeyici
2 g/l NaOH 48˚Be
2 g/l hidrosülfit
70 - 80˚C’de 20 dk.

Segalin POWER ile
0,4 - 3 g/l Segalin POWER (Not: siyahlar için 0,5 g/l kullanılır)  
2 - 4 g/l NaOH 48˚Be
70 - 80˚C’de 20 - 30 dk.

Segalin RDY ile
0,5 - 3 g/l Segalin RDY (Not: siyahlar için 0,6 g/l kullanılır)
2 - 4 g/L NaOH 48˚Be
70 - 80˚C, 20 - 30 dk.

Düz boyalı ve baskılı kumaşların haslıklarının iyileştirilmesinde 
kullanılan fiksatörlerdir.
•	 Reaktif	boyalarla	baskı	ve	boyamalara	uygundur.
•	 Yıkama,	su	ve	ter	haslıklarını	geliştirir.
•	 Işık	haslığı,	klorlu	su	haslığı	ve	kuru	sürtme	haslığında	minimum		 	
 olumsuz etki eder.
•	 Renk	ve	tuşeye	minimum	olumsuz	etki	eder.
•	 Formaldehitsizdir.
•	 Katyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI
Hem çektirme hem de flarlama yönteminde kullanılabilir.
Önerilen yıkama ve fiksatör uygulama prosesi:
Boyama ve baskı → Soğuk yıkama → Sıcak yıkama (50 - 60˚C) → 
Kaynar yıkama (SegacelTBS 2g/L, 95 - 98˚C’de 10 dk.) → Soğuk 
yıkama → Fiksatör uygulama → Soğuk yıkama → Kurutma

En uygun kullanım miktarı boya derinliğine ve istenilen haslıklara 
bağlıdır.

Exhaust Continue
%0,3 - 1 Segafix RF Liq. Conc. 3 - 10 g/l Segafix RF Liq. Conc.
%0,5 - 1,5 SegafixT24C Liq. 5 - 15 g/l SegafixT24C Liq.
%1,5 - 3 SegafixT4 Liq. 15 - 30 g/l SegafixT4 Liq.
%2 - 4 SegafixT8 Liq. 20 - 40 g/l SegafixT8 Liq.
pH: 5 - 6
pH: 5 - 6
50˚C 20 - 30 dk.

Exhaust Continue
%0,3 - 1 Segafix RF Liq. Conc. 3 - 10 g/l Segafix RF Liq. Conc.
%0,5 - 1,5 SegafixT24C Liq. 5 - 15 g/l SegafixT24C Liq.
%1,5 - 3 SegafixT4 Liq. 15 - 30 g/l SegafixT4 Liq.
%2 - 4 SegafixT8 Liq. 20 - 40 g/l SegafixT8 Liq.
pH: 5 - 6
pH: 5 - 6
50˚C 20 - 30 dk.

Organic reducing agents.

•	 It	is	used	for	reducing	washing	purposes	after	dyeing	and	printing		 	
 process.
•	 It	is	used	in	bleaching	process.
•	 It	can	be	used	for	cleaning	of	dyeing	machines.
•	 It	is	also	used	instead	of	sodium	hydrosulfite.

APPLICATION
Free reductant
2 g/L NaOH 48 Be
2 g/L hydrosulfite
70	-	80˚C,	20	min.

With Segalin POWER 
0,4 - 3 g/l Segalin POWER (Note: 0,5 g/L was used for black)
2 - 4 g/l NaOH 48˚Be
70	-	80˚C,	20	-	30	min.

With Segalin RDY 
0,5 - 3 g/L Segalin RDY (Note: 0,6 g/L was used for black)
2 - 4 g/L NaOH 48˚Be
70	-	80˚C,	20	-	30	min.

They are fixators used to improve the fastness of dyed and printed 
fabrics.
•	 It	is	suitable	for	dyeing	and	printing	processes	with	reactive	dyes.
•	 It	improves	washing,	water	and	sweat	fastness.
•	 It	has	a	minimum	negative	effect	on	light	fastness,	chlorine	water		 	
 fastness and dry rubbing fastness.
•	 It	has	minimum	negative	effect	on	color	and	touch.
•	 It	does	not	contain	formaldehyde.

APPLICATION
It can be used in both extraction and continue method.
Recommended washing and fixator application process:
Dyeing and printing → Cold washing → Hot washing (50 - 60˚C) → 
Boiling washing (Segacel TBS 2g/L, 95 - 98˚C, 10 min.) → Cold washing 
→ Fixator application → Cold washing → Drying

The optimum amount of usage depends on the paint depth and the 
desired fastness.

SEGALIN RDY / SEGALIN POWER

SEGAFIX RF LIQ Conc. / SEGAFIX T24-C LIQ.
SEGAFIX T4 LIQ. / SEGAFIX T8 LIQ.

Fixing Agents / Fiksatörler
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Asit ve metal kompleks boya maddeleri ile yapılan boya ve baskılama 
işleminlerinde  haslık özelliklerini  geliştiren fiksatördür.

•	 Her	türlü	poliamid	liflerinde	boyayı	sabitleme	(fikseleme)	gücüne		 	
 sabittir. 
•	 Bu	sayede	yüksek	oranda	boyamalarda	bile	yüksek	haslıklar	elde		 	
 edilir.
•	 Işık	haslığını	etkilemez.
•	 Polyamid	kumaşta	sararmaya	neden	olmaz.
•	 Anyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI

1) Polyamid Boyama Sonrası
Çektirme	proses	için	önerilen	reçete
Sıcaklık : 60 - 70˚C
Süre : 20 - 30 dk.
3 - 5 % Segafix PA Liq.
pH : 4 - 5
Sonrasında durulayınız.
*Boyama banyosu bittiğinde, daha sonraki uygulama için Segafix 
PA banyo sıcaklığını 70˚C’ye soğutulunca direk olarak banyoya 
eklenebilir. Ancak bu esnada banyo düşük katyonik ve noniyonik 
kimyasallar içerebileceğinden dolayı bu metod çok önerilmemektedir. 
Bu durumu engellemek için boyama işlemi önce durulanıp sonrasında
işlem yapılmalıdır. Düşük flotteli boyamalarda bu işlem oldukça 
önemlidir.

Emdirme proses için önerilen reçete
Fularlamada boyamayı duruladıktan sonra aşağıdaki işlem uygulanır.
10 - 20 g/l Segafix PA Liq.
pH: 4 - 5
Pick up: 60 - 80 %
Sonrasında kurutma işlemi yapınız.

2) Polyamid Baskı Sonrası
Çektirme	proses	için	önerilen	reçete
Soğuk durulama → 30˚C’de Ilık durulama → 60˚C  de sabunlama 
(1 - 2 g/l Segapur RS Liq. + 0,5 - 1 g/l soda) → Soğuk durulama → 40 
- 50˚C’de 2 - 6 g/l Segafix PA Liq. (pH: 4-5) → 50 - 60˚C’de 2 - 6 g/l 
Segafix PA Liq.( pH 4 – 5) → Soğuk durulama
Kontinü proses için önerilen reçete
Soğuk sabunlama (1 - 2 g/l Segapur RS liq. + 0,5 - 1 g/l soda) → 60˚C  
de sabunlama (1 - 2 g/l Segapur RS liq. + 0,5 - 1 g/l soda)→ 60˚C’de 
2 - 4 g/l Segafix PA Liq. (pH:4-5) → Soğuk durulama

Uygulama Prosesi
Sıcaklık : 50˚C
Süre : 20’
pH : 5
Flotte : 1/10

Application process
Temperature : 50˚C
Duration : 20 min.
pH : 5.0
Bath liquor : 1/10

It is a fixator which improves fastness properties in dye and printing 
processes with acid and metal complex dyestuffs.

•	 It	has	the	fixation	strength	of	all	kinds	of	polyamide	fibers.	
•	 This	ensures	high	fastnesses	even	at	high	rates	of	dyeing.
•	 It	does	not	affect	the	light	fastness.
•	 It	does	not	cause	yellowing	in	polyamide	fabric.

APPLICATION

1) After polyamide dyeing
Suggested recipe for exhaust process
Temperature	 :	60	-	70˚C
Duration : 20 - 30 min.
3 - 5 % Segafix PA Liq.
pH : 4 - 5
Rinse after the procedure.
*When finished painting the bathroom for subsequent application 
Segafix PA Liq. can be added to the bath temperature had cooled 
by	70˚C	bath	directly.	But	in	the	meantime,	this	method	is	not	
recommended because they may contain very low cationic or nonionic 
chemicals bath. To avoid this situation, dyeing operation first rinsed 
and after process must be done. This process is very important in 
painting at low float.
Suggested recipe for continuous process
In the padding, the following procedure is applied after rinsing the 
dyeing.
10 - 20 g/L Segafix PA Liq.
pH: 4-5
Pick up: 60 - 80 %
Drying after the procedure.

2) After polyamide printing
Suggested recipe for exhaust process
Cold rinsing → warm rinsing at 30˚C → soaping (1 - 2 g/l Segapur RS 
liq.	+	0,5	-	1	g/L	soda)	at	60˚C	→	cold	rinsing	→	40	-	50˚C,	2	-	6	g/L	
Segafix	PA	Liq.	(pH:	4-5)	→	50	-	60˚C,	2	-	6	g/L	Segafix	PA	Liq.	(pH	4	–	
5) → Cold rinsing

Recommended Recipe for continuous process
Cold	soaping	(1	-	2	g/L	Segapur	RS	Liq.	+	0,5	-	1	g/L	soda)	→	soaping	
at	60˚C	(1	-	2	g/L	Segapur	RS	Liq.	+	0,5	-	1	g/L	soda)→	60˚C,	2	-	4	g/L	
Segafix PA Liq. (pH:4-5) → Cold rinsing

SEGAFIX PA LIQ.

Fiksatörsüz / Without fixing agent

Rakip ürün %1 / Competitive product %1

Segafix  T24-C  %0,8

ISO 105/C06:A1S:40C CA                   CO                 PA6,6           PES                 PAC            WO

Reçete / Recipe
Reactive Yellow 145 %1.5
Reactive Red 195 %1.2
Reactive Black 5  %1.5
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3) Rezerv ajanı olarak kullanım uygulamaları

Poliamid-selüloz karışımının boyanması
Poliamid ve selüloz karışımlarının asit ve direk boyalarla 
boyanmasında selüloz kısmını amaçlayan boyalara karşı
poliamid çekimini iyi bir şekilde sağlayan ajanların kullanılması oldukça 
önemlidir.

Kullanılabilecek miktar:
0.5 - 2 % Segafix PA Liq.

* Bu miktar poliamid türüne (örneğin poliamid 6, poliamid 6.6’ya göre 
daha çok ürün kullanımı gerektirir) ve boyanın içerdiği fonksiyonel 
gruplara göre değişim gösterebilir.

Poliamid-yün karışımının boyanması
Bu tür karışımların asit veya metal kompleks boyalarla boyanmasında 
boya birikmesini Segafix PA bloke eder ve böylelikle azaltmış olur.

4) Segafix PA’yı uzaklaştırmak için önerilen reçete
Sıcaklık : 90˚C
Flotte: 1 : 10 - 1 : 15 
Süre : 30 dk.
2 g/l Segalin F Liq.
2 - 4 g/l soda

Yıkama Haslıklarına Olan Etkisi / The effect on washing fastness
Uygulama: 70˚C 20’ pH:4 / Application:	70˚C,		20’	pH:4

3) Using application as Reserve Agent

Dyeing of polyamide-cellulose mixture
Mixtures of polyamide acid and the polyamide and cellulose affinity 
for dyes in dyeing of cellulose with direct dyes aimed at the use of 
agents that provides a good way is very important.

The amount of usage:
0.5 - 2 % Segafix PA Liq.

*This amount may vary according to the functional group contained in 
the dye and polyamide type (E.g. polyamide 6 more requires the use of 
product than polyamide 6.6).

Dyeing of Polyamide-Wool Mixture 
Segafix PA blocks and thus reduces the deposition of dye in the dyeing 
of such mixtures with acid or metal complex dyes.

4) Suggested recipe to remove Segafix PA 
Temperature : 90˚C
Bath Liquor : 1 : 10 - 1 : 15 Duration: 30 min.
2 g/L Segalin F Liq.
2 - 4 g/L soda

Fiksatörsüz / Without fixing agent

Rakip Ürün %3 / Competitive product  %3

Segafix PA Liq. %3

Fiksatörsüz / Without fixing agent

Rakip Ürün %3 / Competitive product %3

Segafix PA Liq. %3

ISO 105/C06:A1S:40C
CA                   CO                 PA6,6           PES                 PAC            WO

Boya Koyu Yün Koyu Poliamid

 Segalevel PL Liq. Segafix PA Liq.

Asit 0 - 3 % 0 - 4 %

Metal kompleksi  0 - 3 % 0 - 4 %

Dye Dark Wool Dark Polyamide

 Segalevel PL Liq. Segafix PA Liq.

Acid 0 - 3 % 0 - 4 %  

Metal Complex 0 - 3 % 0 - 4 %  
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2.5 % Cl Acid
Orange 67

2.5 % Cl Acid
Red

4 % Cl Acid
Blue 225

3 % Cl Acid
Blue 113

7 % Cl Acid
Black 194

Nylon, yün ve karışımlarında kullanılan yüksek performanslı 
fiksatördür.
•	 Toz	olması	sebebiyle	depolama	ve	maliyetlerde	büyük	avantaj		 	
 sağlar.
•	Nylon	6	ve	Nylon	6.6	liflerinin	asit	ve	metal	komplex	boyalar	ile		 	
 boyanmasından sonra yıkama haslıklarını iyileştirmek için kullanılır.
•	 Fiksatör	uygulamasından	sonra	kumaşın	rengine	etki	etmez.
•	 Anyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI
Segafix	O	p’nin	Çözünmesi
Segafix O p kullanılmadan önce %40’lık olacak şekilde 60 - 80˚C 
sıcak suda tamamen homojen olana kadar karıştırılmalıdır.
Polyester, polyamid, yün elyafının yıkama haslıklarının iyileştirmesinde;
Yıkama haslıklarının iyileştirilmesinde fiksatör uygulamasının temiz 
banyoda uygulanması önerilir.

Koyu renkler için Segafix O p (%40’lık çözeltisi)  2.0 - 4.0% 
Orta koyu renkler için  Segafix O p (%40’lık çözeltisi)  0.5 - 2.0% 
70 - 80˚C 20 dk. pH:5 - 5.5

High performance fixator, used in nylon, wool and blends.
•	 Provides	great	advantage	in	storage	and	costs	due	to	being	dust		 	
 form.
•	 t	is	used	to	improve	washing	fastness	after	dyeing	of	Nylon	6	and		 	
 Nylon 6.6 fibers with acid and metal complex paints.
•		Does	not	affect	the	color	of	the	fabric	after	the	application	of	the		 	
 fixator.

APPLICATION
Dissolution of Segafix O p
Segafix O p should be mixed in hot water (60 - 80˚C) until it is 
completely homogeneous before it is used.
To improve the washing fastness of polyester, polyamide, wool fibers;
It is recommended to apply the fixator application in the clean 
bathroom for the improvement of washing fastnesses.

For	dark	colors		Segafix	O	p	(%40’lık	solution)	 	2.0	-	4.0%	
For	medium	dark	colors	Segafix	O	p	(%40’lık	solution)	 	0.5	-	2.0%	
70	-	80˚C,	20	min.	pH:5.0	-	5.5

SEGAFIX O P.
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Boyama makineleri için temizleme ajanlarıdır. (özellikle H.T. jet).

•	 Boyama	işleminden	sonra	makine	üzerindeki	poliester	oligomerlerin,			
 kimyasal artıkların ve boyaların sökülmesi için etkili bir üründür.
•	 Supraclean	MAC-S	liq.	yüksek	köpürme	özelliği	sayesinde,			 	
 makinenin tüm yüzeyine ulaşarak temizleme sağlar.
•	 Anyoniktir.

Kullanılabilecek miktar:
1 - 3 gr/l Supraclean MAC Liq. / Supraclean MAC-S Liq.
5 - 10 gr/l Kostik
3 - 5 gr/lt Hidrosülfit
Makinaya temiz su alınır, 30 dk. 125 - 130˚C arasında işlem uygulanır.
Makine mümkün olduğunca yüksek sıcaklıkta boşaltılmalıdır.
Makineye tekrar temiz su alınarak 5 dk. sirkülasyon yapılır. Suyun 
sıcaklığı 85˚C’den düşük olmamalıdır.

Baskı için hava alıcı ıslatma maddesidır.
Selülozik elyaflar ve bunların sentetik elyaflar ile bu elyafların 
karışımları için baskı işlemlerinde kullanılabilen, köpüksüz hava alıcı 
ıslatma maddesidir.
•	 Hava	alıcı	özelliğe	sahiptir	ve	penetrasyonu	zor	olan	kumaşların	bile		 	
 penetrasyonunu iyileştirir.
•	 Baskı	patlarına	hava	alıcı	ıslatıcı	olarak	eklenerek	renk	verimini		 	
 arttırır.
•	 Vat,	kükürtlü	veya	direkt	boyalar	üzerinde	zarar	verici	etkisi	yoktur.
•	 Nonyoniktir.

Kullanılabilecek miktar:
Segawet AP Liq. baskı patı içerisine uygulama türüne göre 1 - 4 g/kg 
olarak kullanılabilir.

Cleaning agents for dyeing machines (especially H.T. jet)

•	 It	is	an	effective	product	for	the	removal	of	polyester	oligomers,	anti-		
 foam residues and paints on the machine after dyeing.
•	 Supraclean	MAC-S	liq.	provides	nice	cleaning	by	reaching	the	entire		 	
 surface of the machine thanks to its high foaming properties.

The amount of usage:
1 - 3 g/L Supraclean MAC Liq. / Supraclean MAC-S Liq.
5 - 10 g/L Caustic
3 - 5 g/L Hydrosulfite
Clean water is taken into the machine and the process is carried out 
between 30 min. and 125 - 130˚C.
The machine should be drained as high temperature as possible.
Circulation is done (5 min.) with fresh water in the machine. The water 
temperature should be less than 85˚C.

Air receiving wetting agent for printing.

•	 It	is	a	foam-free	air-receiving	wetting	agent	which	can	be	used	in	 	
 printing processes for cellulosic fibers and their blends with synthetic  
 fibers.
•	 It	has	air-receiving	property	and	improves	penetration	of	fabrics	that	
 are difficult to penetrate.
•	 It	increases	color	yield	by	addition	into	printing	pastes	as	a	air-	 	
 receiving wetting agent.
 There is no damaging effect on vat, sulphur or direct dyes.
•	 Nonionic.

The amount of usage:
Segawet AP Liq. can be used as 1 - 4 g/kg. depending on the 
application type.

SUPRACLEAN MAC LIQ. /SUPRACLEAN MAC-S LIQ.

SEGAWET AP LIQ.

Machine Cleaners / Makine Temizleyiciler

Special Auxiliary Chemicals / Özel Yardımcı Kimyasallar
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Fular alımını artırmak, ürünlerin görünümünü iyileştirmek ve PES/CEL 
elyafların termosol işlemiyleboyanmasında tortulaşmayı engellemek 
için kullanılabilecek fularlama yardımcı maddesidir.

•	 Zayıf	anyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI

Pad Batch İşlemi

Reaktif boya fular flottesine Segawet PICK Liq. ilave edilmesi sabit 
silindir baskısında alımı önemli ölçüde artırır.Bu artışın oranı kumaşın 
yapısına bağlıdır. Hacimli örme ürünlerde bu etki sıkı dokuma 
ürünlerde olduğundan daha yüksektir. Alımın artmasıyla daha koyu 
tonlar, daha iyi penetrasyon ve boyaların daha düzgün görünümü elde 
edilebilir.

Halat ürünlerde ezik kenarların belirginleşmesine karşı daha iyi koruma 
sağlanır. Segawet PICK Liq. kullanarak pamuk tüp örme aşamasında 
boyamada iyi sonuçlar almak mümkündür.

Kullanılabilecek miktarlar:

Önceden işlem yapılmış mallar: 5 - 10 g/l Segawet PICK Liq.

Ham mallar: <15 g/l Segawet PICK Liq.

Termosol veya Termosol Fular Buhar İşlemi

Özellikle polyester/viskon karışımı kumaşları termosol işlemiyle 
boyarken fular flottesine Segawet PICK katılması tortu oluşmasını 
engeller.	Çoğu	dispers	boyayla	tonun	koyulaşması	sağlanır.

Tek banyolu termosol (pad steam) işleminde dispers ve küp boyalar ile 
boyama yapılırken rek veriminin artmasını sağlar.

Kullanılabilecek miktar:

5 - 10 g/l Segawet PICK Liq.

Pigment Fularlama İşlemi

Pigmentlerle koyu tonlar boyanırken Segawet PICK Liq. ile tonda 
oldukça koyulaşma sağlanır. Burada da tonun koyulaşması kumaşın 
ve boyanın türü gibi pek çok etmene bağlıdır. En iyi efekti elde etmek 
için termosol işlemiyle yapılan boyamaya göre daha yüksek miktarda 
kullanmak gereklidir. Segawet PICK’in ilave edilmesiyle boyalar ortaya 
çıkar ve tonun parlaklığı da artar.

Kullanılabilecek miktar :

20 - 30 g/l Segawet PICK Liq.

Naphthol AS Boyalarla Yaş-yaş Fularlama İşlemi

Fular flottesine 5 - 30 g/l Segawet PICK Liq. ilave edilirse orta 
substantiviteye sahip Naphthol AS boyalarla fitilli kadife veya 
havlu kumaşından imal edilen ürünler gibi hacimli mallarda yaş-yaş 
fularlama işlemi yapılabilir.

Zemin	flottesiyle	(naftolat)	fularlama	alımının	%70	-	80’i	geçmemesi	
için yüksek silindir baskısıyla yapılmalıdır.

Nemli, zeminli dokumalar daha sonra banyo fular flottesi (solmaz baz, 
solmaz boyama tuzu) ve Segawet PICK Liq. ile fazladan en az %50 hız 
almayı sağlamak için düşük silindir baskısıyla yapılmalıdır.

Kesin alım oranını tespit etmek için önceden denemeler yapılması 
tavsiye edilir.

Kullanılabilecek miktar:

Havluluk bez

5 - 10 g/l Segawet PICK Liq.

Fitilli kadife, pamuk, PES/pamuk

15- 30 g/l Segawet PICK Liq.

Padding auxiliary to increase pickup improve the appearance of the 
goods and prevent frosting when dyeing PES/CEL fabrics by the 
thermosol process.

•	 Weak	anionic.

APPLICATION

Pad Batch Process

Addition	of	Segawet	PICK	Liq.	to	the	reactive	dye	foulard	bottle	
significantly increases the intake of the fixed cylinder pressure. The 
rate of this increase depends on the structure of the fabric. This effect 
is higher in knitted products than in tightly woven products. Darker 
tones, better penetration and a smoother appearance of dyes can 
be obtained with the increase in intake. Better protection against the 
appearance of bruised edges is provided for rope products.

The amount of usage:

Pre-processed	goods:	5	-	10	g/L	Segawet	PICK	Liq.

Raw	goods:	<15	g/L	Segawet	PICK	Liq.

Thermosol or Thermosol Padding Steam Process 

Especially polyester/viscose blend fabric when you paint with the 
thermosol	process,	the	liquor	Segawet	PICK	Liq.	to	join	the	padding	
prevents the formation of residue. Most disperse dyes are provided 
with darkening shades, but how much darker depends on many 
factors such as fabric and dyes types.

It increases the color yield in dyeing with disperse and cube dyes in 
single-bath thermosol (pad-steam) process.

The amount of usage:

5	-	10	g/L	Segawet	PICK	Liq.

Pigment Padding Proses

A	considerable	deepening	in	depth	is	achieved	with	Segawet	PICK	Liq.	
when dyeing full shades with pigments. Here also the intensity of the 
deepening in shade depends on the factors already mentioned such as 
type of fabric and dye. To achieve optimum effects higher amounts are 
required than when dyeing by the thermosol process. The dyes appear 
and the brightness of the tone increases with the addition of Segawet 
PICK.

The amount of usage:

20	-	30	g/l	Segawet	PICK	Liq.

Wet on wet padding process with Naphthol AS dyes

Padding processes with Naphthol AS dyes of medium substantivity 
can be carried out wet on wet on voluminous fabrics such as corduroy 
and	toweling	goods	if	5	-	30	g/L	Segawet	PICK	Liq.	are	added	to	the	
developing pad liquor.

Padding with the grounding liquor (naphtholate) must take place with 
high	roller	pressure	so	that	the	pickup	does	not	exceed	70	-	80%.	

Subsequent over padding of the moist, grounded place goods with 
the	developing	pad	liquor	together	with	Segawet	PICK	Liq.	must	take	
place with low roller pressure in order to achieve an additional pickup 
of at least 50%. 

Pretrials are recommended to determine the exact pickup.

The amount of usage:

Towelling goods

5-	10	g/L	Segawet	PICK	Liq.

Corduroy, cotton, PES/cotton

15	-	30	g/L	Segawet	PICK	Liq.

SEGAWET PICK LIQ.



30

Sentetik ve selülozik elyaflar ve bunların karışımlarından üretilen 
kumaşların ara kurutma sırasında boya migrasyonunu engellemek için 
kullanılabilecek fularlama yardımcı maddesidir.
•	 Sevk	makarasında	tortu	veya	yapışkanlık	bırakmaz.
•	 Bütün	boya	sınıflarıyla	uyumluluk	gösterir.
•	 Sentetik	elyaftan	imal	edilen	veya	içinde	sentetik	elyaf	bulunan		 	
 kumaşların termosol işlemiyle fularlanmasında optimum renk verimi   
 ve görünümde iyileşme sağlar.
•	 Geciktirici	etkisi	yoktur.
•	 Kumaş	kuru	sıcakla	işleme	tabi	tutulsa	da	Antimigrat	M	Liq’in		 	
 yüksek kabarma ve çözülebilme özellikleri korunduğu için iyi   
 yıkanabilme özelliği sağlar.
•	 Fular	flottesinin	viskozitesinde	çok	az	artışa	neden	olur.

UYGULAMA KAPSAMI
Antimigrat M Liquid kullanılmadan önce sıcak veya soğuk suyla 
seyreltilir (1:3 - 1:5) ve ardından fular flottesine eklenir.
Stok solüsyonlarını (1:10) depolama konteynerinden ana banyo 
konteynerine borularla pompalamak mümkündür.

Kullanılabilecek miktarlar:
10 - 15 g/l Antimigrat M Liquid selülozik elyafların fularlanmasında
10 - 20 g/l Antimigrat M Liquid sentetik ve selülozik elyaf arışımlarının 
fularlanmasında. 
20 - 30 g/l Antimigrat M Liquid %100 sentetik elyaf kumaşların 
fularlanmasında.

Tekstil baskısında yüksek derecede etkili solvent maddedir.
•	 Çok	etkili	bir	solventtir.	Normal	solventlerin	boyalarda	mükemmel	bir		
 solüsyon üretemediği her yerde  kullanılabilir.
•	 Çözünme	problemlerini	minimize	eder.
•	 Özellikle	direkt,	asit	ve	metal	kompleks	boyalarını	çözmede	kullanılır.
•	 Kalıcı	baskı	patının	hazırlanmasını	kolaylaştırır.
•	 Boyaların	çözülmelerini	geliştirdiği	için	baskılardaki	düzgünlüğü	ve		 	
 renk verimini arttırır.
•	 Segatex	BC	çözünme	problemleri	oluştuğunda	diğer	boya	türlerinde			
 de kullanılabilir. Bu durumlarda, optimum uygulama miktarları ön   
 denemelerle belirlenmelidir.
•	 	Segatex	BC	çözünme	için	su	katmadan	önce	boya	pastası		 	
 yaratmada kullanılır
•	 Uygulanacak	miktar	boyaya	göre	değişir.	Çok	fazla	eklenmesinden		 	
 kaçınılmalıdır.

Boya flottesinde kullanılmak üzere tasarlanmış yün ağartıcı maddedir.
Yünün doğal sarılığını ağartır ve önceden ağartılmış yünün boyama 
sırasında yeniden sararmasını önler.

•	 Açık	ve	orta	tonlardaki	yün	boyalarının	parlaklığını	arttırır.
•	 Uzun	boyama	proses	sonucu	matlaşmış	tonları	yeniden	parlaklaştırır		 	
 ve pastel tonlardaki boyamaların parlaklığını arttırır.
•	 Açık	boyamaların	ışık	haslığını	arttırır.
•	 Yün	elyafının	tutumunu	ve	gücünü	etkilemez.
•	 Kaynama	noktasındaki	boyamalar	yünün	sararmasına	ve	önceden		 	
 canlı olan tonların matlaşmasına neden olur. Segatex B Powder’nın   
 boya banyosuna eklenmesi ve sonrasında 20 dakika boyunca   
 kaynama noktası yakınında muamelesi sonucunda orijinal parlak   
 tonu yeniden sağlanır.
•	 Segatex	B	Powder	yalnızca	nötral	veya	asidik	şartlarda	etkilidir.
•	 Segatex	B	Powder	birçok	akrilik	elyafı	sarartttığından	ve	yünde		 	
 boyanın akrilik rezervlerini bozduğundan, yün / akrilik karışımlarında   
 kullanılması önerilmez.
•	 Segatex	B	Powder	HT	şartlarında	yün	boyanması	için	önerilmez;		 	
 çünkü yünü oldukça sarartır. Ancak tonu parlaklaştırmak ve
 boyamaların ışık haslığını düzeltmek için soğuma aşamasında   
 95˚C’de eklenebilir.
•	 Konsantre	boya	solüsyonuna	ilavesi	önerilmez.

It is a padding auxiliary which can be used to prevent migration of dye 
during the drying intermediate of synthetic and cellulosic fibers and 
fabrics that are produced from their blends.
•	 It	does	not	leave	any	residue	or	sickness	on	the	conveyor	roller.
•	 It	is	compatible	with	all	dye	classes.
•	 It	ensures	optimum	color	yield	and	appearance	improvement	in	the		 	
 foulard process with thermosol application for the fabrics that are   
 produced from synthetic fiber or include synthetic fiber.
•	 It	has	no	retarding	effect.
•		Although	the	fabric	is	treated	with	dry	heat,	Antimigrant	M	Liq.		 	
 provides good wash ability due to its high swelling and solubility   
 properties.
•	 It	causes	a	slight	increase	in	the	viscosity	of	the	foulard	bath	liquor.

APPLICATION
Before use Antimigrant M Liquid is diluted with hot or cold water  
(1: 3 - 1: 5) and then added to the foulard roll.
It is possible to pump the stock solutions (1:10) from the storage 
container to the main bath container with pipes.

The amount of usage:
10 - 15 g/L Antimigrant M Liquid For padding cellulosic fibers
10 - 20 g/L Antimigrant M Liquid For padding mixture of synthetic 
and cellulosic fibers. 
20 - 30 g/L Antimigrant M Liquid For padding %100 synthetic fiber 
fabrics.

It is a highly effective solvent in textile printing.
•	 Highly	effective	solvent.	It	can	be	used	wherever	normal	solvents		 	
 cannot produce a perfect solution in dye.
•	 It	minimizes	dissolution	problems.
•	 It	is	used	specially	to	solve	direct,	acid	and	metal	complex	dyes.
•	 It	makes	the	preparation	of	permanent	printing	paste	easier.
•	 It	improves	the	smoothness	and	color	efficiency	of	prints	because	of			
 Improving the dissolution of dyes.
•	 Segatex	BC	can	also	be	used	in	other	paint	types	when	dissolution		 	
 problems occur. In these cases, optimum amounts of application   
 should be determined by preliminary trials
•	 Segatex	BC	is	used	to	create	paint	paste	before	adding	water	for		 	
 dissolution.
•	 The	applicable	quantity	varies	according	to	dye.	Too	much	addition		 	
 should be avoided.

Wool bleaching agent designed for use in dye liquor.
It bleaches natural jaundice of wool and prevents re-yellowing of pre-
bleached wool during dyeing.

•	 It	increases	the	brightness	of	the	light	and	middle	tones	of	wool	dyes.
•	 The	result	of	long	dyeing	process	brightens	dull	shades	again	and		 	
 increases the brightness of pastel shades.
•	 It	improves	the	light	fastness	of	the	light	dyeing.
•	 It	doesn’t	affect	the	behavior	and	strength	of	wool	fibers.
•	 At	the	boiling	point	of	long-term	dyeing	causes	yellowing	of	the
 wool and it causes dulling. Segatex B Powder adds in dye bath and   
 after 20 minutes treatment near the boiling point original bright   
 tone is provided again. 
•	 Segatex	B	p	is	only	effective	under	neutral	or	acidic	conditions.
•	 Segatex	B	p	is	not	recommended	to	use	in	blends	of	wool/acrylic
 since it yellows many acrylic fibers and disrupts acrylic reserves of dye.
•	 Segatex	B	p	is	not	recommended	for	dying	wool	under	HT		 	 	
 conditions; because it yellows the wool reasonably. However, it can   
 be added 95˚C in the cooling stage to brighten the tone and correct   
 the light fastness of the dyeing.
•	 	It	is	not	recommended	the	addition	into	the	concentrated	dye		 	
 solution.

ANTIMINGRANT M LIQ.

SEGATEX BC LIQ.

SEGATEX B POWDER
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Poliamid koruyucu
Antioksidant olarak sentetik elyafların özellikle de naylonun kuru ısıl 
işlemlerde (termofikse) sararmasını önler.
•	 	Termofikse	ve	kalıplama	sırasında	naylon	veya	polyester	sararmasını	
 önler.
•	 	Polyester	ve	naylonun	elastanlı	karışımlarının	işlemlerinde	çok	etkin			
 sonuçları vardır.
•	 	Çok	açık	renklerin	boyanmasında	iyi	zemin	beyazlığını	elde		 	
 edilmesine imkan verir.

UYGULAMA KAPSAMI
Segatex NK Liq. termofikse sırasında sararmayı önlemek için çektirme 
yıkama ve emdirme (fular) metodlarında kullanıma uygundur. Eğer 
Segatex NK Liq. boyamadan sonra uygulanacak ise ön Laboratuvar 
uygulaması yapılarak renk değişiminin engellenmesine çalışılabilinir.

Kullanılabilecek miktar:
Ön yıkama işlemlerinde 0.5 - 1.5 g/l SEGATEX NK Liq.
Emdirme metodu ile uygulamalarda Poliamid, Poliamid / Elastan 
karışımlarında 10.0 - 20.0 g/l SEGATEX NK Liq. 

Pamuk / poliamid karışımları peroksid ağartmasında, poliamid elyafın 
kasar almasanı önleyen yüksek etkinlikli antioksidandır.

UYGULAMA KAPSAMI
Jette	pamuk/poliamid	karışım	ağartılması	için	önerilen	reçete
1,5 g/l Stabilizatör 0,1 - 0,3 g/l Segatex NK Powder
5,0 ml/l Kostik 8,0 ml/l 35%’lik Hidrojen peroksit

Yünün yüksek sıcaklıklarda boyanma prosesi için koruyucu madde
•	 Yün	ve	yün	karısımlarının	100˚C’nin	üzerindeki	sıcaklıklarda		 	
 boyanması sırasında proteinlerin yapısal  bozulmaları artar ve yünün  
 mekanik özelliklerinde ciddi miktarda azalma olur.Yün lifleri 1:1 metal   
 kompleks boyalarla boyanırken de sülfürik asit kaynaklı hasar görür.
•	 Segatex	PW	Liq.	bu	tür	aplikasyonlarda	lifleri	korur.
•	 Segatex	PW	Liq.	yünün	tutumuna	olumsuz	etki	yapmaz.
•	 İpliğin	ve	kumaşın	aşınma	dayanımını	arttırır.
•	 Noniyoniktir.

UYGULAMA KAPSAMI
1,0 - 2,5 g/l Segatex PW Liq. diğer boyama düzgünleştiricilerle birlikte 
pH: 2 - 6 aralığında boya banyosuna ilave edilir.
Ayrıca ilave olarak 0,5 - 1,0 g/l Segatex PW Liq. besleme olarak 
verilmesi tavsiye edilir.
Ürün yeniden boyanacak ise bu durumda    
2,0 - 3,0 g/l Segatex PW Liq. kullanılması tavsiye edilir. 

UYGULAMA KAPSAMI

Kullanılabilecek miktar:
Gereken miktar yündeki sarılığın derecesi ve flotte oranı ile bulunur :
1 : 8 - 1 : 5 % 0.5 - 1 Segatex B Powder
1 : 20 ve daha fazla % 1 - 2 Segatex B Powder

Asit boyalarla boyama:
Segatex B Powder asit ile reaksiyonu vardır, uygulama yaparken 
asetik asit veya formik asit ilavesinden kaçınılmalıdır.

Nötral boyalarla boyama :
Boya banyosunun pH’ı kontrol edilmeli, banyo pH’ı amonyak, sodyum 
asetat veya fosfat tamponu kullanılarak ayarlanabilir.

Polyamide protective
It prevents the yellowing of synthetic fibers, especially nylon, in dry 
heat treatment (thermophilic) as antioxidant
•	 	It	prevents	nylon	or	polyester	yellowing	during	thermoforming	and		 	
 molding.
•	 	Polyester	and	nylon	elastane	blends	have	very	effective	results	in		 	
 the process.
•	 	It	allows	to	obtain	good	ground	whiteness	when	dyeing	very	light		 	
 colors.

APPLICATION
SEGATEX	NK	Liq.	is	suitable	in	used	to	prevent	yellowing	during	
thermo-fixation in exhaust washing and continue methods. If 
SEGATEX	NK	Liq.	is	to	be	applied	after	dyeing,	it	can	be	tried	to	
prevent color change by applying the front laboratory

The amount of usage:
Pre-wash	operations	0.5	-	1.5	g/l	SEGATEX	NK	Liq.
Applications with padding method Polyamide, Polyamide / Elastane 
mixtures	10.0	-	20.0	g/l	SEGATEX	NK	Liq.	

High activity antioxidant, prevents damage to the polyamide fibers 
with cotton / polyamide blend of the peroxide bleaching.

APPLICATION
Recommended recipe for cotton / polyamide blend bleaching in jet
1,5	g/L	Stabilizer	 0,1	-	0,3	g/L	Segatex	NK	Powder
5,0 mL/L Caustic 8,0 mL/L (35% Hydrogen peroxide)

Protective agent for high temperature dyeing process of wool.
•	During	the	dyeing	of	wool	and	wool	blends	at	temperatures	above
 100˚C, the structural defection of the proteins increases and there   
 is a significant decrease in the mechanical properties of the wool. 
 Wool fibers can be damaged by sulfuric acid when dyed with 1:1   
 metal complex dye.
	•	Segatex	PW	Liq.	protects	the	fibers	in	such	applications.
	•	Segatex	PW	Liq.	does	not	adversely	affect	the	handling	of	the	wool.
	•	Increases	wear	resistance	of	yarn	and	fabric.
•	Nonionic.

APPLICATION
1,0 - 2,5 g/l Segatex PW Liq. is added to the dye bath in the   
pH: 2 - 6 range in combination with other staining agents.
In addition, it is recommended to add 0,5 - 1,0 g/L Segatex PW Liq. as 
supply. 
If the product is to be repainted, it is recommended to use the  
2.0 - 3.0 g/L Segatex PW Liq.  

APPLICATION

The amount of usage:
The required amount is determined by the degree of yellowing in the 
wool and the ratio of bath liquor:
Liquor ratio Amount of usage
1 : 8 - 1 : 5 % 0.5 - 1 Segatex B Powder
1 : 20 and more  % 1 - 2 Segatex B Powder

Dyeing with acid dyes:
Segatex B Powder is reacted with acids and it should be avoided to the 
addition of acetic acid or formic acid during application.

Dyeing with neutral dyes:
The pH of the dye bath should be checked and bath pH adjusted using 
of ammonia, sodium acetate or phosphate buffer.

SEGATEX NK LIQ.

SEGATEX NK POWDER

SEGATEX PW LIQ.
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