
DURAK Duravis Multicolor® brode makineleri için özel 
olarak üretilen, yüksek kaliteli, sonsuz elyaf viskoz rayon 
brode ipliğidir. İplik üzerinde çok renkli bir etki vermek için 
dört farklı renge kadar enjeksiyonla boyanmıştır. Duravis 
Multicolor, hafif tonlu tondan gökkuşağı kontrast 
renklerine kadar, farklı görünümlü giysiler için ekstra özel 
bir görünüm kazandırır.

Ürün Özellikleri

Yüksek renk haslığına sahiptir.

Ekstra yumuşaklık ve konfor hissi verir.

Duravis Multicolor yüksek mukavemete sahip olup yumuşaklığı ve parlaklığı ile nakış sektöründe idealdir.

Yıkamaya ve tere karşı dayanıklıdır.

DURAK Duravis Multicolor® 4 renge kadar enjeksiyonla boyanmaktadır.

En zorlu yıkama koşullarına bile dayanabilen çok yönlü renk haslıkarına sahiptir.

Brode

Ev Tekstil Ürünleri
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İç Çamaşırı

Kullanım Alanları

%100 Viskoz Rayon(floş)
Multicolor Brode İpliği
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Saklama Koşulları
Nakış yapılmış ürünler katlanmış ve sıkıştırılmış şekilde bir arada tutulmamalıdır.
Yüksek ısıdan, rutubetten, direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Renk Haslığı

Durak  Duravis Multicolor® iplikler standart olarak  

50-80-120/1*2 kalınlıklarında ve geniş renk 

seçenekleriyle çeşitli metrajlarda sunulmaktadır.

Nakışlı ürünler yıkanabilir, kaynatılabilir ve ışık haslığına sahiptir. Buna rağmen nakışların 
renk haslıklarını korumak için yıkama esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
1- Nakışlı ürünler ayrı olarak yıkanmalı, diğer ürünler ile birlikte yıkanmamalıdır.

2- Mümkün olduğunca sıkışık olarak çamaşır makinesine konulmamalıdır ki nakışlı ürünler kazan içinde kolaylıkla hareket etsinler.

3- Nakışlı ürünler yıkama sonrası hemen çalkalanmalı, ıslak ve nemliyken katlanmış ya da üst üste konmuş olarak bırakılmamalıdır.

4- Nakışlı ürünler (kimyasal karışım içermeyen) yumuşak deterjanlar ile yıkanmalıdır. Ağır kimyasallar ve ağartıcılar nakış renginin bozulmasına 

sebep olabilir.

5- Yünlü kumaşlar üzerinde bulunan nakışlar makinede yıkanmamalı ve çalkalanmamalıdır.

6- Lekeleri çıkarmak için leke çıkartıcı ya da beyazlatıcı ürünler kullanılmamalıdır.

7- Yapılan nakışlara kuru temizleme uygulanabilir.

8- Ütüleme işlemi, nakışlı yüzeyin tersinden veya başka bir kumaş üzerinden yapılmalıdır. Ütüleme esnasında mümkün olan en düşük sıcaklık ve 

nemli bez yerine buharlı ütü kullanılmalıdır.

9- Doğanın korunması için uygulanan çevresel sebeplerden dolayı dönemsel olarak boya ve boyamada kullanılan bazı maddeleri değiştirmek 

zorunda kalıyoruz. Bundan dolayı kartela ile ürün arasında tüm çabalarımıza rağmen küçük bazı farklılıkların olması ihtimali vardır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Sunum Yöntemi

60˚C da yıkama haslığı

Su Haslığı

Sürtme Haslığı

Kuru Temizleme Haslığı

Terleme Haslığı

ISO 105 C06 Min. 4

Min. 4

Min. 4

Min. 4

Min. 4

ISO 105 E01

ISO 105 E04

ISO 105 X12

ISO 105 D01

Nominal 
Tex

Ticket No. Kopma Kuvveti
CN

Kopma Uzaması
%

Tavsiye Edilen
İğne Ölçüsü(Nm)

50/1*2

80/1*2

120/1*2

*

*

*

15 - 20

15 - 20

15 - 20

300

360

620

10

16

24

Kalınlık ve Mukavemet Tablosu
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Duravis Multicolor®
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