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   TEKSTİL SERİSİ YAMA TESTİ BİLGİ FORMU         FR-HYE-04-434-16 
 

       Başvuru Tarihi:   Saati: 

       Sorumlu Hekim: 

 

 
Kontact Duyarlandırıcı Madde 

1.Disperse Yellow 3 

Azo tipi tekstil boyası. Asetat ve Naylondaki boya. Çorap boyası. (C.I. 11855) CAS2832-40-8 

2.Disperse Red 1 

Azo tipi tekstil boyası. (C.I.26080) CAS 730-40-5 

3.Disperse Red 1 

Azo tipi tekstil boyası. Naylon ve polyesterdeki boya. Çorap boyası (C.I. 11110) CAS 2872-52-8 

4.Disperse Red 17 

Azo tipi tekstil boyası. Asetat, ipek, yün ve pamuktaki boya. Çorap boyası (C.I. 11210) CAS 3179-89-3 

5. Disperse Blue 153 

Antraquinone tipi tekstil boyası 

6.Disperse Blue 3 

Antraquinone tipi tekstil boyası. Naylon, akrilik, polyester ve asetat’taki boya (C.I. 61505) CAS 1475-46-9 

7. Disperse Blue 35 

Antroquinone tipi tekstil boyası. Naylon, akrilik, polyester ve asetat’taki boya. 

8.Dimethylol dihydroxy-ethylenurea (Fix.CPN) 

Formaldehid tipi tekstil reçinesi (Fixapret CPN, %45 aktif komponent) 

9.Dimethyl dihydroxy-ethylenurea (Fix.NF) 

Formaldehid tipi tekstil reçinesi. 

10.Dimethylol dihydroxy-ethylenurea, modifiye edilmiş 

“Yıka ve giy” özellikle renkli ve beyaz kumaşlar ile gömleklik bezler için düşük-formaldehid tipi tekstil 

reçinesi.(Fixapret ECO) 

11. Disperse Blue 106 

Sekonder selüloz kumaşlar için kullanılan monoazo boyalar (polyester blüzler, elbise astarları v.b.) 

12. Ethyleneurea, melamineformaldehyde mix 

Ethyleneurea: Tekstiller ve deri için terbiye ajanı. Aynı zamanda vernikler, biçimlendiriciler ve yapışıtırıcıları 

formüle etmek için de kullanılır.  (EHA) CAS 103-11-7 

Melamineformaldehyde: Perde, yaka, elbise v.b. muamelesi için formaldehid tipi tekstil reçinesi. 

13. Urea formaldehyde (Kaurit S) 

Pamuk ve rayon (suni ipekli kumaş) gibi materyallerin muamelesi için formaldehid tipi tekstil terbiye reçinesi. 

Aynı zamanda ahşap tutkalı endüstürisinde. 

14. Melamine formaldehyde (Kaurit M70) 

Perde, yaka, elbise v.b. muamelesi için formaldehid tipi tekstil reçinesi. 

15. Disperse Blue 85 

Azo tipi tekstil boyası 

16.Disperse Orange 1 

Azo tipi tekstil boyası:Terylene’deki boya.C.I. 1108 

17. Acid Yellow 61 

Yün ve polyamide tekstillerin renklendirilmesi için kullanılan asid boyası sınıfına ait olan azo boyası. Renk 

indeks numarası 18968 

18.Disperse Brown 1 

Azo tipi tekstil boyası 

19. Disperse Yellow 9 

Nitro tipi tekstil boyası. Terylene’deki boya (C.I. 10375) CAS 6373-73-5 

20. Disperse Blue 124 

Sekonder selüloz asetat ürünleri için kullanılan azo boyası (çorap, elbise, astar, v.b. 
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21. Basic Red 46 

Akrilik ve polyester tekstiller için kullanılan monoazo boyası (kazak vb.) 

22. Reactive Black 5 

Pamuk, yün, ipek ve polyamide tekstillerin renklendirilmesi için kullanılan reaktif boya sınıfına ait olan azo 

boyası. Renk indeks numarası 20505. CAS 17095-24-8 

Alerjik konjunktivitlere, alerjik rinit ve mesleki astım’a sebep olabilir. 

 

 

23.Reactive Blue 21 

Pamuk,yün, ipek ve polyamide tekstillerin renklendirilmesi için kullanılan reaktif boya sınıfına ait olan 

phtalocyanine-bakır  kompleksi boyası. Renk indeks numarası 18097. CAS 73049-92-0 

Allerjik konjunktivitlere, alerjik rinit ve mesleki astım’a sebep olabilir. 

24.Reactive Blue 238 

Pamuk, yün, ipek ve polyamide tekstillerin renklendirilmesi için kullanılan reaktif boya sınıfına ait olan diazo 

boyası. CAS 116889-78-2 

Allerjik konjunktivitlere, alerjik rinit ve mesleki astım’a sebep olabilir. 

25.Reactive Orange 107 

Pamuk, yün, ipek ve polyamide tekstillerin renklendirilmesi için kullanılan reaktif boya sınıfına ait olan azo 

boyası. CAS 94158-82-4 

Allerjik konjunktivitlere, alerjik rinit ve mesleki astım’a sebep olabilir. 

26.Reactive Red 123 

Pamuk, yün, ipek ve polyamide tekstillerin renklendirilmesi için kullanılan reaktif boya sınıfına ait olan azo 

boyası 

Allerjik konjunktivitlere, alerjik rinit ve mesleki astım’a sebep olabilir. 

27.Reactive Red 238 

Pamuk, yün, ipek ve polyamide tekstillerin renklendirilmesi için kullanılan reaktif boya sınıfına ait olan  azo 

boyası 

Allerjik konjunktivitlere, alerjik rinit ve mesleki astım’a sebep olabilir. 

28.Reactive Red 228 

Pamuk, yün, ipek ve polyamide tekstillerin renklendirilmesi için kullanılan reaktif boya sınıfına ait olan 

monoazo boyası. 

Allerjik konjunktivitlere, alerjik rinit ve mesleki astım’a sebep olabilir. 

29.Reactive Violet 5 

Pamuk, yün, ipek ve polyamide tekstillerin renklendirilmesi için kullanılan reaktif boya sınıfına ait olan boya. 

Allerjik konjunktivitlere, alerjik rinit ve mesleki astım’a sebep olabilir. 

30.Acid Red 359 

Yün ve polyamide tekstillerin renklendirilmesi için kullanılan asid boyaları sınıfına ait olan azo boyası. 

31.Direkt Orange 34 

Selülozik tekstillerin renklendirilmesi için kullanılan direkt boya sınıfına ait olan azo boyası (stilbene). Renk 

indeks numarası 40215. 

32.Acid Red 359 

Yün ve polyamide tekstillerin renklendirilmesi için kullanılan premetalik boya sınıfına ait olan azo boyası 

(krom) 

33.Disperse Blue mix 

Azo tipe tekstil boyası (106/124) Çocuk bezi, emniyet kemeri. 

 

 

 

 


