
CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

VINNAPAS® VAE TEKNOLOJİSİ İÇİN  
HAREKETE GEÇİN

Halı Uygulamaları için Yüksek Kaliteli Bağlayıcılar

HALILAR  I  POLİMER DİSPERSİYONLARI  I  AVRUPA, ORTA DOĞU, AFRİKA



1938’den beri poli(vinil asetat ) dispersiyon-
ları üretmekte olan WACKER 1960’da vinil 
asetat etilen (VAE) polimer dispersiyonlarının 
geliştirilmesine öncülük etmiştir. Günümüz-
de WACKER halı, yapıştırıcı, mimari kaplama 
ve nonwoven endüstrilerindeki birçok uy-
gulamada vazgeçilmez bileşenler olan VAE 
kopolimer dispersiyonlarının geliştirilmesinde 
pazar lideri ve itici güç olmuştur.
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Vinil-asetat-etilen (VAE) esaslı VINNAPAS® 
dispersiyonları teknik açıdan halı sırtlığı uy-
gulamalarının bütün gereklerini yerine getir-
mektedir. Bundan dolayı, keçe iğneleme ve 
dokuma uygulamalarının yanında  geniş 
tezgâhta dokunmuş tufted halı ve yer döşe-
mesi uygulamaları için de uygundur. Ayrıca, 
VAE dispersiyonları az kokulu, düşük emis-
yonlu olma ve tutuşma direnci açısından da 
üstündür.

GÜVENİLİR BİR ÇÖZÜM İÇİN  
HAREKETE GEÇİN

Uygulama özellikleri
• İyi ilmek bağlama
• İyi delaminasyon
• Kesim kenarı stabilitesi
• Boyutsal stabilite
• Yumuşaktan serte kadar 

tuşe

İşleme Özellikleri
• İyi dolgu yükü kapasitesi
• Köpüklenebilirlik
• Mükemmel işlenebilme 

özelliği
• Geniş formülasyon 

çeşitliliği

VINNAPAS®’ın 
yararları

VAE Dispersiyon 
Özellikleri
• Az kokulu
• Düşük emisyonlu
• Düşük tutuşabilirlik  

azaltılmış duman

VINNAPAS® Wacker Chemie AG tescilli markasıdır. 
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Birincil Sırtlık: 
Dokunmuş veya nonvowen kumaş-
larla yapılabilir. Asıl işlev:  
Elyaflar için taşıyıcı.

Halı yüzü:  
Poliamit, polipropilen ve polyester 
gibi sentetik elyaflardan veya yün 
veya sisal gibi doğal elyaflardan 
yapılmıştır.

Alt astar:  
VINNAPAS® VAE dispersiyonlarıyla  
formüle edilmiş; dolgu maddesi 
olarak kalsiyum karbonat kullanıl-
mış, örn. dispersiyon maddeleri ve 
kalınlaştırıcılar gibi katkı maddele-
riyle ayarlanmıştır. Asıl işlev: ilmek 
bağlayıci. Alt astar elyafların birincil 
sırtlığa sabitlenmesini sağlar.

İkinci Kaplama:  
VINNAPAS® VAE dispersiyonlarıyla 
formüle edilmiş; dolgu maddesi olarak 
kalsiyum karbonat kullanılmış, örn. 
dispersiyon maddeleri ve kalınlaştırıcı-
lar gibi katkı maddeleriyle ayarlanmıştır. 
Asıl işlev: delaminasyon özellikleri; ikinci 
sırtlığın sabitlenmesi; halıların boyutsal 
stabilitesine katkıda bulunur.

İkinci Sırtlık:  
Genelde dokunmuş polipropilenden 
yapılır. Keçeler veya ağır sırtlıklar 
kullanılır. Asıl işlev: halıların boyutsal 
özelliklerine katkıda bulunur.

TUFTED HALI TABAKALARI: 
ALT ASTAR VE İKİNCİ 
KAPLAMADA VAE’NİN YARARLARI
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HALI SIRTLIĞI İÇİN 
ÜSTÜN KİMYASAL 
ÖZELLİKLER  

VAE kopolimer esaslı ürünler her zaman 
halı yapıştırıcı endüstrisindeki payların-
dan yararlanmışlardır. Bunun sebebi VAE 
kopolimerlerinin  halı sırtlığı için özellikle 
değerli olan güç ve esneklik özelliklerini 
optimize etmeyi sağlayan özgün yapısıdır.. 

Benzersiz bir Teknolojiden gelen 
Benzersiz Nitelikler
SB latekse benzer olarak, VAE dispersiyonları 
katılık (vinil asetat) ve esneklik (etilen) sağla-
yan iki temel öğeden oluşur. Tuşe gibi belirli 
uygulama özellikleri iki monomerin bileşimiyle 
ayarlanabilir.

VINNAPAS® halı sırtlığı dispersiyonunun eti-
len ile birleşmesi ürünleri içten plastikleştirir 
ve VAE’nin örneğin tufted halı uygulamala-
rındaki alt astar tabakası ve/veya  ikinci kap-
lama gibi kullanılmasını sağlayarak esnekliği 
sürdüren doğal olarak yüksek yapıştırma 
gücü elde edilir.
 
Günümüzdeki VINNAPAS® VAE polimer 
dispersiyonları kuşağı halıda stiren bütadien 
(SB) lateksleriyle iyi rekabet edebilecek ilmek 
bağlama ve delaminasyon gücünü sağlar.
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Vinil Asetat

Katı Esnek

Etilen

İki Monomer Bazı Katılık ve Esneklik Arasında İstenen Dengeyi Yaratır.

Etilen
• Polimer Tg yaklaşık -100 °C (yumuşak)
• Hidrofobisite
• Kalıcı esneklik
• VAM ile ideal kopolimerizasyon
Vinil asetat
• Polimer Tg yaklaşık 35 °C (sert) 
• Polar, hidrofilik

Vinil asetat – etilen 
(VAE kopolimer dispersiyon)
• Tuşe etilen miktarına bağlıdır
• Polipropilen elyaflara mükemmel yapışma
• Poliamit elyaflara iyi bağlayıcı yapışması
• Mükemmel bileşim özellikleri
• İyi dolgu maddesi kabulü
• Mükemmel film oluşturma özellikleri
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ÜRÜNLERİNİZ İÇİN  
ÜSTÜN ÖZELLİKLER

SB lateks ile karşılaştırıldığında, 
VINNAPAS® VAE dispersiyonlarımızın 
alev geciktirici ve az kokulu olmak gibi 
başka birçok avantajları vardır.

Daha Düşük Tutuşabilirlik
VAE esaslı VINNAPAS® polimerlerinin tutu-
şabilirlikleri SB latekslerine göre daha düşük-
tür. Kalsiyum karbonatlı polimer film örnekleri 
(%150 kuru dolgu maddesi yüklenmiş halı 
modeli formülasyonu) DIN 4102-1’e göre 
çeker ocakta test edilmiştir. Sonuçlar: SB 
lateks esaslı filmler siyah duman çıkararak 
yanarken, VAE filmleri sadece beyaz duman 
çıkararak veya kendi kendine sönerek yan-
maktadır.

Ticari uygulamalarda halılarda alev gecik-
tiricilik elde etmek için alüminyum trihidrat 
(ATH) kullanılmaktadır. VAE dispersiyonların-
da, DIN ISO 92391 veya LOI testlerine göre  
Işınım Paneli testleriyle doğrulandığı gibi,  
ATH miktarı belirgin miktarda azaltılabilir.

Bu sonuçlar dolgu maddesi olarak alüminyum  
trihidratın (ATH) kullanıldığı bileşiklerin sınır-
layıcı oksijen endeksi (LOI) test sonuçlarıyla 
doğrulanmaktadır: LOI polimerin yanmasını 
desteklemek için bulunması gereken oksijen 
yüzdesinin ölçüsüdür LOI ne kadar yüksek 
olursa tutuşabilirlik o kadar düşük olur. LOI 
testinde, mum şeklindeki örnek dikey bir 
cam kolona konulur ve oksijen/azot karışımı 
cam kolona yavaşça akıtılır. Örnek bir alevle  
yakılır ve aşağıdaki ısıtılmamış maddeye 
doğru yakılır. Oksijen/azot oranı değişebilir 
ve sadece yanmayı destekleyecek minimum 
oksijen konsantrasyonunu (yüzde olarak) 
gösteren test sonuçları kaydedilir.

DIN 4102-1’e göre SB lateks/kalsiyum karbonat filmi 
(% 150 dolgu maddesi yüklenmiş) 

VAE/kalsiyum karbonat filmi (% 150 dolgu maddesi  
yüklenmiş) DIN 4102-1’e göre kendi kendine söner.

Alüminyum Trihidrat Kısımları
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VAE Sırt Kaplamalı Halıların Düşük 
Emisyonları
Halıların DIN ISO 16000 normlarına göre 
ölçülen emisyonları VAE sırt kaplamalı halıların 
GUT (Gemeinschaft umweltfreundlicher 
Teppichboden e.V.) kriterlerini kolayca kar-
şılayabildiğini doğrulamaktadır. Özellikle, 
stiren ve 4-PCH (4-fenilsiklohekzen) salımı 
saptanmamıştır.

VAE Sırt kaplamalı Halılarla Daha Az 
Koku 
Geleneksel yeni halıların SB lateks yan ürünü 
olan 4-PCH (4-fenilsiklohekzen) veya 4-VCH 
(4-vinilsiklohekzen)’den kaynaklanan tipik bir  
kokusu vardır. VAE kullanılarak, halı üreticileri  
üretim sırasında olduğu kadar bitmiş ürün 
için de avantajlı olan belirgin ölçüde az kokulu 
halılar üretebilirler.

Mükemmel Kalıcılık
VAE kopolimerleri ısı ve UV ışığına karşı da-
yanıklıdır. Bu da VAE ile formüle edilmiş halı 
sırt kaplamalarının zaman içinde kırılgan hale 
gelmeyeceği anlamına gelir. Bundan dolayı, 
polimere  yaşlandırmayı geciktirici katkı mad-
deleri eklenmesine gerek yoktur.
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Halı Laboratuvarı Hizmetinizde
EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) halı  
üreticilerine destek olmak için, Almanya Bur-
ghausen’de sadece bu işe ayrılmış en son 
teknolojiye sahip halı laboratuvarı çalıştırmak-
tayız. Burada, müşteriye özel formüller geliş-
tirilebilir ve halı köpük, daldırma banyo veya 
sırt kaplamayla kaplanabilir (Foulard). Ayrıca, 
laboratuvarda ilmek bağlama, delaminasyon,  
kesim kenarı stabilitesi, Lisson ve Vettermann 
Drum testleri gibi halı endüstrisinin ilgili spesi-
fikasyonlarına göre firma içi testler yapılabilir.

HALI ENDÜSTRİSİ İÇİN 
MÜKEMMEL SERVİS

Vettermann Drum testi bir halının maruz kaldığı 
günlük gerilimi taklit eder. Bu özellikle ticari halı 
uygulamaları için önemlidir. 

Lisson testi halıdaki ayakkabı izlerine benzer –  
bu yolla halının dayanıklılığı test edilir.

İlmek bağlama testi ön astarın birinci sırtlığa ne 
kadar iyi yapıştığını inceler.

Delaminasyon testi ikinci sırtlığın halıya yapışma-
sını değerlendirir. Bu esas olarak ikinci kaplamayı 
değerlendirir.
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WACKER VINNAPAS® markasıyla beş ayrı  
üretim yerinde VAE dispersiyonları üretmekte-
dir: Burghausen ve Köln (Almanya), Calvert 
City (ABD), Ulsan (Güney Kore) ve Nanjing 
(Çin). Müşterilerimize dünya çevresindeki 
22 teknik merkezimizle destek vermekteyiz, 
özellikle sadece halı müşterilerimiz için ayrıl-
mış olan Burghausen’deki en son teknolojiye 
sahip halı laboratuvarımız da bunlar arasın-
dadır. Ayrıca, WACKER AKADEMİSİ 
WACKER’in VAE teknolojisi hakkında teknik 
eğitim sunmaktadır.

Güvenilir ilmek düğümü ve delaminasyon özellikleri  
s endüstri standartlarına VINNAPAS® VAE dispersi-
yonları esaslı formülasyonlarla ulaşılabilir.
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Wacker, yıllık 4,63 milyar Avro cirosu ile, 
araştırmaya çok önem veren, dünyanın 
önde gelen kimya şirketlerinden biridir. 
Ürün yelpazesi; farklı endüstri sektörleri 
için silikonlar, bağlayıcılar ve polimer adi-
tiflerden, biyoteknolojik üretilen farmako-
lojik etken maddelere ve solar uygulama-
lar ve yarı iletkenler için saf silisyuma 
kadar uzanmaktadır. Sürdürülebilirlik ko-
nusuna odaklanmış bir teknoloji lideri olan 
WACKER, günümüz ve gelecek kuşakların 
yaşam kalitesini arttıran, iklim ve çevre 
dostu, enerji verimliliğine dayalı, yüksek 
katma değer potansiyeline sahip ürün ve 
fikirleri geliştirmekte ve teşvik etmektedir. 

BEŞ KITADA UZMANLIK 
VE SERVİS AĞI

Küresel alanda beş farklı birimin oluştur-
duğu ağ üzerinden dünya çapında 24 
üretim noktasında faaliyet göstermektedir. 
WACKER, Amerika, Asya, Avustralya ve 
Avrupa’da bulunan şirketleri ve satış ofis-
leriyle 29 ülkede yer almaktadır. 16.300 
çalışanı ile, Wacker, kendisini müşterileri 
için ve müşterilerileri ile birlikte öncü çö-
zümler geliştiren, güvenilir ve yenilikçi bir 
partner olarak görmektedir. WACKER 
ayrıca onların kendi başarılarını yakalama-
larında da yardımcı olmaktadır. Teknik 
merkezlerimiz, dünya çapında müşterileri-
mize bölgesel ihtiyaçlara göre ürün gelişti-
rilmesinde yardım eden ve talep edildiğinde 

karmaşık proseslerinin her safhasında 
onlara destek veren uzman kadrolar istih-
dam ederler. WACKER E-Çözümleri, 
müşteri portalı üzerinden sağlanan ve en-
tegre proses çözümleri sunan online ser-
vislerdir. Bu sayede müşterilerimiz ve iş or-
taklarımız kapsamlı bilgi birikimimizden, 
proje ve siparişlerin hızlı, güvenilir ve ol-
dukça yüksek verimlilikte işleme alınma-
sındaki güvenilir servisimizden yararlanma 
imkanı bulurlar. Bizi her zaman ve dünya-
nın her yerinde web adresimizden ziyaret 
edebilirsiniz: www.wacker.com

Bütün veriler 2012 mali yılı kaynaklıdır. 

•  Satış ofislerimiz, üretim yerlerimiz ve 20 teknik 
merkezimiz, dünya çapında yerel olarak bize 
kolayca ulaşmanızı sağlar.



Wacker Chemie AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München, Germany
Tel. +49 89 6279-1741
info@wacker.com

www.wacker.com/vinnapas
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Bu broşürde sunulan veriler mevcut bilgilerimize dayanmaktadır, ancak kullanıcıyı bütün malzemeleri teslim alındıktan hemen sonra dikkatle kontrol etme yükümlülüğünden 
kurtarmaz. Ürünün sabit özelliklerini teknik ilerlemeler veya yeni gelişmeler kapsamında değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürdeki öneriler, işlem sırasında kontrolümüzde 
olmayan koşullar sebebiyle, özellikle de başka firmalara ait hammaddeler de kullanıldığı zaman ön denemelerle kontrol edilmelidir. Tarafımızdan sağlanan bilgiler kullanıcıyı 
üçüncü tarafların hak ve hukukunu ihlal ihtimalini soruşturma, gerekirse durumu aydınlatma yükümlülüğünden kurtarmaz. Kullanma önerileri, ürünün belirli bir amaç için 
uygunluğu ve yeterliliği konusunda açık veya zımni bir garanti vermez. 


