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AÇIKLAMALAR

KOD 524KI0279

ALAN Kimya Teknolojisi

DAL/MESLEK Deri İşleme
MODÜLÜN ADI Derilerde Yüzey Boyama

MODÜLÜN TANIMI

Derilerde yüzey boyama modülü gerekli ortam sağlandığında
yüzey boyaması boya özetlisini hazırlama, tekniğine göre
deri yüzeyini boyama, görünümüne göre deri yüzeyini
boya yapabilme yeterliliğinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Polisaj modülleri almış olmak

YETERLİK Yüzey boyama yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, yüzey
boyama yapabilecektir.
Amaçlar

1. Boya özetlisini hazırlayabileceksiniz
2. Tekniğine göre deri yüzeyini boyayabileceksiniz.
3. Görünümüne göre deri yüzeyini boyayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye, işletme gibi tek veya grup olarak
çalışabileceğiniz her türlü ortamlar.

Donanım: Sınıf ve bölüm kitaplığı, VCD veya DVD, tepegöz,
projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, internet bağlantısı,
öğretim materyalleri vb.
Boyamaya hazır deri, boya makinesi doldurucu binder,
yumuşak ve sert binderler, vakslar, penetratör, apre maddeleri,
anilin, tuşe maddeleri, filler(matlaştırıcı),Rolle-gotte makinesi
ve kurutma kamarası, otomatik pistole eldiven ve önlük.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içindeki her öğrenme faaliyetinden sonra belirtilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Modülün
sonunda ise, kazanmış olduğunuz bilgi ve beceriler, tavırlarınız
öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile
değerlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili öğrenci,

Sepilenmiş, yağlanmış, boyanmış ve kurutulmuş deride kullanım özelliklerini
iyileştirmek için yapılan işlemlerin tamamına finisaj denir.

Finisaj ve apre maddeleriyle derinin kullanım özellikleri daha da iyileştirilir. Böylece
deri daha iyi bir görünüm kazanarak dış etkilere karşı daha dayanıklı hale gelir.

Finisajda değişik özelliklerdeki maddelerin makinelerle deri yüzeyine uygulanması
derinin görünümünü kısmen ya da tamamen değiştirebilir. Derideki bu değişiklik; renk,
desen, parlaklık, tutum ve görünüm yönünden olabilir.

Finisaj, deri üretiminin son safhası olmasına rağmen deriden elde edilecek olan
ürünlerin talebi doğrultusunda uygulanır. Bu bakımdan finisaj, deri üretiminin en önemli
safhasını oluşturur. Burada yapılan hataların telafisi olmayabilir.

Bu modülde hedeflenen yeterlikleri edinmeniz durumunda; Kimya Teknolojisi alanı,
Deri İşleme dalında daha nitelikli elemanlar olarak yetişeceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam sağlandığında yüzey boyama öncesi işlemlerini yapabilme bilgi ve
becerisine sahip olabileceksiniz

 Bölgenizdeki deri üretim sektöründe uygulanan finisaj türleri ve uygulama metotları
hakkında araştırma yaparak araştırma sonuçlarını arkadaşlarınıza sununuz.

1. FİNİSAJ

Yaş (alt kat) işlentileri bitirilerek finisaja hazırlanmış derilerin kullanım özelliklerini
iyileştirmek için yapılan işlemlere “Finisaj” denir.

Finisaj ile derinin görünümü kısmen ya da tamamen değiştirilebilir. Derinin durumu
aynı zamanda finisajın niteliğini de belirler. Çünkü finisaj, talep ve derinin durumuna göre
uygulanır. Bu uygulamalar sonucunda derinin kullanım özellikleri daha da iyileştirilerek
farklı bir görünüm, parlaklık, tutum ve desen kazandırılır. Bütün bu işlemlerin sonrasında
derinin kullanım özellikleri artırılır, deri daha dayanıklı hâle gelir.

1.1. Finisajın Yapısı ve Katları

Deri, ticari son ürün değildir. Deriden üretilen ayakkabı, deri konfeksiyon ürünleri ve
saraciye ürünleri için deri ham maddedir. Kullanım amacına göre deriden farklı özellikler
beklenir. Bu özellikler finisaj işlemi ile deriye kazandırılır.

Finisaj ile deriye renkli ve güzel bir görünüm verilmelidir. Finisaj tabakası deriye
sağlam bağlanmalı ve deri yüzeyinde süreklilik arz etmelidir. Deri yüzeyine tatbik edilen her
kat homojen olmalı, deri yüzeyinde hızlı kurumalı, ara işlemler esnasında istifte birbirlerine
yapışmamalıdır. Finisajda uygulanan her kat birbirleriyle uyumlu olmalı ve birbirine sağlam
bağlanmalıdır. Finisaj tabakası derinin bükülmeleri ve esnemesi esnasında kırılma
yapmamalı ve derinin tabii durumu bozulmamalıdır.

Finisaj tabakası yapıştırıcı maddelere ve organik çözücülere karşı dayanıklı olmalı,
renk değişimi ve sertleşme olmamalıdır. Derinin hava ve su buharı geçirgenliği yeterli
olmalı, sıcak ve rutubet ile meydana gelen yüzey genişlemesi geri dönüşlü olmalı, kalıcı
şekil değişikliği meydana gelmemelidir.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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Mevcut işletme şartları altında elde edilebilecek en iyi finisaj şeklinin bulunması,
yardımcı kimyevi madde üreten firmaların teknik yardımları ile araştırılmalıdır. Geliştirilmiş
bir finisaj şekli ile ulaşılan kalite seviyesinin devam ettirilmesi için, yaş işlemlerle finisaj
arasında sorumlu ve sıkı bir işbirliği kurulması gerekir.

Finisaj işlemleri; sırçalı işlenecek veya zımpara olacak deriler, az ya da çok pigment
kullanılacak deriler, açık ve koyu renge boyanacak derilerin seçimi ile başlar. Finisaja hazır
derilerin tasnifinde, alt işlenti şeklinin dikkate alınması gerekir. Uygulanan kireçlik,
sepileme, son sepi ve yağlama işlemlerinin; lif yapısını nasıl etkilediği, yüzeyin su itici, aşırı
yağlanmış veya aşırı derecede su emici olup olmadığı belirlenmelidir. Krom sepi ve
yağlamanın şekline göre deri yüzeyinin emiciliği farklılık gösterir. Deri yüzeyi fazla
yağlanmışsa finisaj tabakasının deriye bağlanması zorlaşır ve yüzeyin temizlenmesi gerekir.
Derinin hidrofil/ hidrofob özellikleri dengeli olmalıdır. Yani derinin ıslatılması zor
olmamalı, deri fazla su çekmemelidir.

Finisaj katlarının uygulanmasında temel prensip olarak alt kat yumuşak ve esnek
olmalı, diğer katlar giderek daha sert ve daha dayanıklı olmalıdır. Finisaj katları temelde üçe
ayrılır:

 Dolgu katı (astar kat)
 Renklendirme katı
 Apre katı

Bir finisajda bütün katlar tamamen uygulanmayabilir. Kat uygulamaları için finisajdan
önce derinin yüzeyi incelenir. Deri yüzeyi ne kadar iyi görünümlü ve hatasız ise alt finisaj
katlarının oranı da azaltılır. Apre katı ya da apre kat yerine geçecek olan tabaka her zaman
uygulanır. Finisajın yapısı derinin yüzey özelikleri ve üretilecek deri cinsine göre belirlenir.

1.1.1. Dolgu Katı (Astar Kat)

Dolgu katı aynı zamanda boya katının hazırlık safhasıdır. Dolgu ile deri yüzeyinin
farklı bölgelerindeki emicilik dengelenerek boya katının deride homojen dağılımı sağlanır.
Dolgu katı mümkün olduğunca yumuşak ve esnek olmalı ve böylece deri yüzeyi elastik ve
iyi tuşeli kalmalıdır. Dolgu katı deriye çok sağlam bağlanmalıdır. Böylece daha sonra
uygulanacak olan finisaj katlarının deriye yeterli sağlamlıkta bağlanması sağlanmış olur.
Deri zımpara görmüş ya da yarma deri ise dolgu katı kalın ve doldurucu olmalı, sırça
boşluğu yapmaması için de iki kat uygulanmalıdır. İlk dolgu ile derinin lif yapısı
sağlamlaştırılır, ikinci kat uygulama ile de homojenlik sağlanır.

Dolgu katı renksiz olabilir. Ancak boya katının hazırlık safhası da olduğundan dolgu
katı içerisine renk maddesi de katılabilir. Dolgu katında film yapıcı madde olarak poliakrilat,
bütadien-karışık polimerizat veya poliüretan kullanılabilir. Bunlar sulu çözeltileri
hazırlanmış olarak tatbik edilir. Doldurucu olan bu kat genellikle büyük moleküllü
dispersiyon halinde uygulanır. Dolgu katında ayrıca diğer binderler, doldurucu maddeler,
(mum çözeltileri), yumuşatıcı, ıslatıcı, emülgatör, penetratör ve organik çözücüler bazen de
viskozite artırıcı maddeler de kullanılabilir.
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1.1.2. Renklendirme Katı (Boya Kat)

Boya katı; örtü boyası, homojenleştirici boyama, efekt boyama ve tabanca boyaması
olarak da adlandırılmaktadır. Bu kat ile finisajda elde edilmek istenilen renk ve deri
yüzeyinin homojen bir şekilde örtülmesi sağlanır. Boya katı dolgu uygulanmış derinin
yüzeyini daha düzgün hâle getirir. Sürtünme dayanımını artırarak deriyi dış etkilere karşı
dayanıklı kılar.

Boya katının bileşimi; termoplastik ve termoplastik olmayan binderler, örtücü
anorganik pigmentler veya şeffaf organik pigmentler, mum çözeltileri, bitkisel esaslı
maddeler veya polimerizatlar, tabii veya sentetik yumuşatıcı yağlar içerir. Viskozite
ayarlamak için su kullanılır.

Boya katı dolgu katından daha sert film teşkil edecek şekilde hazırlanır. Böylece
finisaj tabakaları arasında “kabuklaşma” görünümü önlenir. Tabaka kalınlığı kullanılan
madde miktarına bağlıdır. El pistolesi, kadife ve dökme gibi teknikler kullanılarak uygulanır.

1.1.3. Apre Katı

Apre katı finisajın son tabakasıdır. Deri yüzeyinin son görünümü bu tabaka ile
sağlanır. Deri yüzeyinin parlaklığı, matlığı, düzgünlüğü, tutumu, suya ve sürtünmeye karşı
dayanımı ve diğer dış etkilere karşı dayanıklılığı bu tabaka ile sağlanır.

Apre tabakası ile prese karşı dayanıklılık, yapıştırıcılara karşı dayanıklılık, temizleme
ve bakım maddelerine karşı dayanıklılık özeliklerinin çoğu bu tabaka ile sağlanır. Apre
tabakası en son uygulanan ve en ince finisaj tabakasıdır.

Dış mekanik etkilere karşı bu tabaka sert olmalı ve sürtünme haslığı iyi olmalıdır.
Apre tabakasının ince olması ile diğer tabakaların elastikiyeti korunmuş olur. Apre kat daha
önceki katlara iyi bağlanmalıdır. Apre katta yeterli miktarda madde kullanılmazsa bu kattan
beklenen fiziksel özelikler tam sağlanamaz. Bu da mamul derinin kalitesini düşürür.

1.2. Finisaj Çeşitleri

Finisaj çeşitleri aşağıda açıklanmıştır.

1.2.1. Kazein Finisajı

Bağlayıcı madde olarak kazein kullanılmaktadır. Kazein yağsız sütten tuz asidi ile
çöktürülerek elde edilir. Apre için protein maddeleri tatbik edilir. Bu maksat için yumurta ve
kan proteini de kullanılmaktadır. Kan proteini kahve renkli olduğu için açık renk finisajda
kullanılamaz, özellikle siyah renklerde yüksek parlaklık alınır. Kazein filmini iyileştirmek
için yumuşatıcı, mum, tabii ve sentetik reçine birlikte kullanılır.

Kazein, poliamitd teşkil eden maddelerle (kaprolaktam, polikarboksilikasit) modifiye
edilebilir. Kazein finisajını renklendirmek için kazein ihtiva eden ince taneli pigment veya
binder siz sulu pigment dispersiyonları kullanılır. Anorganik pigmentlerle örtücü finisaj,
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organik pigmentlerle şeffaf finisaj yapılmaktadır. Anilin finisaj için suda çözünen veya
çözücüde çözünen su ile karışan boya maddeleri ile renklendirme yapılır. Suda çözünen
proteinler, kuruduktan sonra suya dayanıklı değildir.

Suya dayanıklılık için formaldehit veya formaldehit - krom tuzu çözeltisi ile fikse
edilmesi gerekir. Termoplastik olmayan özellikteki protein ile yapılan finisaj özellikle
perdah finisajına uygundur. Oğlak, keçi ve dana derilerine uygulanmaktadır. Yumuşak
tutumlu astarlık portföy ve ayakkabılık (yüzlük) derilerde kazein finisajı ütü ile
uygulanabilir. Kazein finisajında yüksek parlaklık elde etmek için apre maddesi sünger veya
kadife ile sürülerek tatbik edilir, böylece tanecikler arasındaki boşluklar doldurularak
parlaklık artırılmış olur. Sürme ile uygulama tam kurutmadan önce yapılırsa daha iyi sonuç
alınır.

1.2.2. Binder Finisajı

Diğer film teşkil eden maddeler birlikte kullanılmadan tek başına binderler ile yapılan
finisaja artık pek rastlanmaz. Bunun yerine yarma deride kalın bir termoplastik dolgu katı
üzerine fantezi desen baskı ve zımparalanmış sığır derisinde rugan efekti veren finisajda tek
başına termoplastik binder kullanılır.

Bu metotlar teknik zorluklar ve ekonomik olmaması nedenleri ile çok az uygulanır.
Modern binder finisajında kombine metotlar uygulanır. Bu kombinasyonlarda, termoplastik
olmayan protein esaslı maddeler, nitroselüloz lak emülsiyonları veya poliüretan
dispersiyonları (boya ve egalize katında) ve protein-nitroselüloz- veya poliüretan apre
maddeleri kullanılmaktadır. Binder finisajının en önemli unsuru sulu dispersiyon
termoplastik polimerizattır. Bu polimerizatlar; poliakrilat, bütadien veya vinilklorür
bazındadır. Akrilat binderler, akrilik veya metakrilik asitin, etil veya bütilester
polimerleridir.

Butadien binder; butadien-strol, akril-nitril veya metakrilik asit esterlerinin karışık
polimerleridir. Vinilklorür; akrilik asit esterleri ile karışık polimerleri hâlinde kullanılır.
Binder seçimi üretici firmaların üretim paletlerinden yapılır. Çoğu defa bir kaç binder
birlikte kullanılır. Termoplastik binder film özellikleri, termoplastik olmayan protein esaslı
maddeler ve nitroselüloz emülsiyonları birlikte kullanılarak arzu edilen yönde değiştirilir.

Diğer bir imkân reaktif binderlerin kullanılmasıdır. Reaktif guruplar ihtiva eden bu
polimerizat dispersiyonları, deri yüzeyinde kuruma sırasında çok değerli metal iyonları ile
tuz teşkil ederek suya karşı yüksek dayanıklılık meydana getirir. Renklendirmede pigment ve
uygun boya maddeleri kullanılır. Su ile seyreltilebilen nitroselüloz emülsiyonları bazında
hazırlanmış pigmentlerde kullanılabilmektedir.

Binder flotelerine arzu edilen özelliklere göre mum emülsiyonları, tuşe maddeleri,
matlaştırıcı, penetratör, viskozite azaltan ve arttıran maddeler ilave edilir. Termoplastik
binderler ısı ve basınç etkisi ile şekil değiştirdikleri için genelde termoplastik olmayan apre
maddeleri ile perdah yapılamazlar. Bu nedenle binder finisajında sıcak ütü ve presleme
uygulanır.
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1.2.3. Nitro Selüloz Finisajı

Sırçalı deri üretiminde, deri yüzeyinde ince bir tabaka meydana getiren “nitroselüloz
finisaj” önem kazanmaktadır. Genellikle dispersiyon binderlerle uygulanan dolgu katı
üzerine nitroselüloz tatbik edilerek kombine hâlde finisaj yapılmaktadır.

Termoplastik olmayan sert nitroselüloz filmi yumuşatıcı ilavesiyle bir ölçüde esnek
hâle getirilmektedir. Nitroselüloz filmi yeterince yumuşak olmadığı için bükülmeye
(fleksometre değeri) az dayanıklıdır, ancak sürtünmeye ve kazınmaya karşı iyi bir koruyucu
tabaka meydana getirmektedir. Sellüloznitrat yerine selüloz aseto bütürat da
kullanılabilmektedir. Fiyatı pahalı olduğu için genellikle beyaz ve açık renk finisaj da
kullanılmaktadır.

Nitroselüloz ürünleri organik çözücülerle kullanıldığı için bazı problemlere neden
olmaktadır. Çözücüler yanıcı, pahalı ve gayri sıhhidir. Bu ürünlerin depolanması ve
kullanılmasında özel emniyet tedbirleri almak gerekir. Su ile seyreltilebilen nitroselüloz lak
emülsiyonları kullanılarak bu problemlerin bir kısmı giderilebilmektedir.

Su ile seyreltilebilen nitroselüloz emülsiyonları; nitroselüloz lakla emülsiye edilmiş
su, seyreltilebilen pigmentler veya çözücülerde çözünen su, seyreltilebilen boya maddeleri
ile renklendirilebilirler. Genellikle renksiz olarak apre katında kullanılırlar, siyah renkler, de
özel olarak renklendirilmiş şekilde uygulanırlar.

Su ile seyreltilebilen nitroselüloz emülsiyonları ile yapılan aprede (cila), nitroselüloz
laka göre daha iyi hava geçirgenli, su buharı geçirgenliği sağlanır, deri yüzeyi tabii
görünümlü olur. Finisajın aynı zamanda doldurucu etki göstermesi istenirse, önce dolgu katı
uygulanır, bu katın üzerine nitroselüloz tatbik edilir. Bu kombinasyon yarma deride,
zımparalanmış deride, sırça hatalı derilerde uygulanır.

1.2.4. Poliüretan Finisajı

Poliüretan; polieter, poliester, kısmi eter veya esterleştirilmiş polialkoller (yumuşak
komponent) ile sertleştirici ve molekül büyütücü alifatik veya aromatik poliizosiyanatlardan
meydana gelen büyük moleküllü katılma bileşikleridir. Seçilen maddeler, maddelerin
oranları ve reaksiyon şekline göre farklı sertlik, esneklik, sürtünme ve bükülme
özelliklerinde poliüretan bileşiklerle elde edilir. Poliüretanların filmleri çok değişik
özelliklere sahip olduğu için çok yönlü kullanıma imkân verir. Poliüretanlar uygun organik
çözücülerdeki çözeltisi hâlinde, çözücüsüz konsantre hâlde ve katı madde olarak, sulu
ortamda dispersiyon olarak kullanılmaktadır.

1.3. Yüzey Örtücü Maddeler

1.3.1. Yüzey örtücü maddelerin deri işlentisindeki yeri ve önemi

Yüzey örtü maddeleri deri işlentisinde derinin özelliklerini iyileştirmek, değişik renk
ve desende deri elde etmek, homojen olmayan dolap boyamasını düzgünleştirmek, deriye
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matlık – parlaklık gibi özellikler kazandırmak, deriyi ışık ve su gibi dış etkilere karşı
dayanıklı hâle getirmek, sürtünme haslıklarını iyileştirmek amaçları için kullanılır.

1.3.2. Pigmentler

Pigmentler çoğunlukla yüzey örtme işlemlerinde kullanılan renkli, suda çözünmeyen
organik veya anorganik maddelerdir. Renk vermek için mürekkep, plastik, lastik, seramik
kâğıt ve muşamba endüstrisinde kullanılır.

Resim 1.1: Pigmentler
Pigmentler organik pigmentler ve anorganik pigmentler olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

Bu pigmentlerden organik pigmentler anorganik pigmentlere göre çökmeye daha yatkındır.

Bazı anorganik pigmentler ve özellikleri şunlardır:

1. Titan dioksit: Kuvvetli örtücü beyaz pigmenttir. Krem rengine çalan anatas tipi ve
mavimsi rutil tipi bulunmaktadır.

2. Çinko beyazı: Çinko oksit ve çinko sülfür karışımıdır. Titandioksitten daha az
örtücüdür. Nadiren kullanılır.

3. Kurşun kromat: Oranja çalan sarı ve oranj olarak kullanılır. Kadmiyum sülfür;
parlak yeşilimsi sarı veya parlak kırmızı renk verir.

4. Demir oksit: Sarı, kahverengi- kırmızı, sarımsı kahverengi, kızıl kahverengi ve
siyah renkleri vardır.

Organik pigmentler çözünmeyen kompleks bileşikler yapısındadır. Azo çözünmezler,
asit azo, antrakinon, ftalosiyanin organik pigmentlere örnektir. Suda çözünmeyen sentetik
boyalardan hazırlanır. Berrak- şeffaf sarı, oranj, kırmızı, mavi ve yeşil tonları vardır.
Özellikle haslıkları yüksek parlak-canlı renkler veren ftalosiyanin kompleksleri kullanılır.
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Anorganik pigment Organik pigment
 Anorganik pigmentler organik

pigmentlerden daha örtücüdür.
 Örtücülüğü zayıftır. Renk verme güçleri

iyidir.

 Işık haslıkları daha iyidir.
 Organik pigmentlerin renk tonu

anorganik pigmentlerden daha canlı ve
daha saftır.

 Derilerin yüzeylerini kapatırlar.
 Derinin tabii görünümü daha iyi

muhafaza edilir.
 Tanecik büyüklükleri nedeniyle finisaj

katlarına geçmezler.
 İnce tanecik büyüklükleri nedeniyle

diğer finisaj katlarına geçer.
 Tanecik boyutu organik pigmentlerden

yüksektir.
 Kompleks yapıcı maddelere karşı

hassastır.
 Kırmızı renkli organik pigmentlerin ısı

dayanımları düşüktür. Sıcak ütüleme ile
kırmızı renk maviye çalar.

 Işığı geçirme oranı yüksektir.
Tablo 1.1: Organik pigmentler ile anorganik pigmentler arasındaki farklar

Şeffaf organik pigmentlere anorganik pigmentler ilave edilerek örtücülük dengelenir.
Anorganik pigmentlere organik pigment ilave edilerek daha parlak canlı renkler elde edilir.
Ancak karışımların ışık haslıkları azdır.

Pigmentlerin genel olarak renklerinden başka şu özelliklere de sahip olması gerekir:

 Suda çözünmemek
 Işıktan ve atmosferik etkilerden zarar görmemek
 Sürüldüğü yere iyice bağlanıp örtme imkânı sağlamak

Deri Üretiminde Kullanılan Temel Pigmentler

 Beyaz Pigmentler

En önemli beyaz pigment titandioksittir. Bu pigmentin yüksek olan kırılma indisi
nedeniyle tek başına yüksek örtme imkânı sağlar. Bu pigmentten iyi bir beyaz pigment elde
etmek için üretim esnasında %25 oranında tetra sodyum pirofosfat ilave edilmesi gerekir.
Ayrıca demir oksit gibi kirletici tuz içermemelidir.

Diğer beyaz pigmentler çinko sülfür ve litopondur. Litopon kalsiyum sülfat veya
baryum sülfat kristalleri üzerine birlikte çöktürülmüş çinko sülfür karışık pigmenttir.

 Siyah Pigment

Ana kaynağı karbondur. Üretimi zordur. Karbon siyahının çok fazla çeşidi vardır. Çok
ince tanecik boyutuna sahip siyah pigment dalgalı görünüm oluşturduğu için deri finisajı için
uygun değildir. Karbon siyahı kırmızı bir görünüm oluşturduğu için içersine bir miktar mavi
pigment ilave edilmesi gerekir. Kobalttan elde edilen siyah pigment iyidir. Ancak pahalıdır.
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 Kahve / Kızıl Kahve Pigmentler

Bu renkteki pigmentler demir oksitten üretilir. Bu pigmentin ışık dayanımları ve
örtücülükleri iyidir.

 Limon Sarısı

Bu pigmentler kadmiyum tuzları ve baryum kromattan elde edilir. Pahalı olmakla
birlikte ışık ve ısı dayanımları iyidir.

 Turuncu

Kurşun kromat tuzlarından elde edilir.

 Kırmızı

Para kırmızısı, molibdiyum krom ve molibdat oranj lithol kırmızısı kırmızı pigment
için kullanılır.Ancak bunlardan lithol kırmızısının ıslatılması ve öğütülmesi zordur.
Bronzlaşma eğilimleri vardır. Bunu önlemek için karışım içerisine titanyum oksit ve
molibdat oranj ilave edilir. Bu pigmentlerle örtücü boyama elde etmek zordur.

 Pigmentlerin deri işlentisinde kullanım amaçları

Pigmentler suda ve organik çözücülerde çözünmediği için deriye ve diğer finisaj
katlarına geçmezler. Pigmentlerin ışık haslıkları boyar maddelerden çok yüksektir.
Pigmentler örtücü etki yaparlar, bütün deri yüzeyinde homojen bir renk tonu meydana
getirirler. Dolap boyası yapılmış derilerde çok düzgün olmayan dalgalı boyamalar pigmentle
aynı renk tonuna getirilerek kalite dağılımı iyileştirilir. Çoğu zaman belirli ana renklerde
dolap boyası yapılarak deri stoklanır, finisajda deri pigmentle istenilen renk tonuna getirilir.
Böylece modanın istediği renkler ve görünümler elde edilir. Pigmentler deri tarafından
bağlanmadığı için bağlayıcı maddelerle (binder) deri yüzeyine sabitleştirilmesi gerekir.

Pigmentlerin tanecik büyüklüğü örtü boyasının optik davranışını belirler. Tanecik
büyümesi örtücülüğü artırır ancak renk etkinliği azalır, renk matlaşır. Pigment karışımlarının
çökmeye karşı dayanıklılıkları sadece üretim özelliklerinin yanında finisaj flotelerinde
pigmentle birlikte kullanılan diğer finisaj maddelerinin özelliklerine de bağlıdır.
Pigmentlerin çökmesi durumunda deri yüzeyinde farklı renk tonları meydana gelir. Çökme
genellikle pigment karışımında bulunan bağlayıcının başka bir bağlayıcı ile karıştırılması
sonunda meydana gelir.

1.3.3. Finisaj boyaları

Finisaj; tabaklanmış, yağlanmış, boyanmış kurutulmuş deride kullanım özelliklerini
iyileştirmek için yapılan işlemlerin tamamıdır. Finisaj işlemleri ile deri iyi bir görünüm
kazanır, dış etkilere karşı daha dayanıklı hâle gelir. Deri finisajı, derinin kullanım amacı ve
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buna bağlı olarak aranılan özelliklere göre düzenlenir. Aranılan özellikleri en iyi şekilde
yerine getirebilmek için uygun finisaj maddeleri kullanılmalıdır. Deri örtü boyaları da
bunlardan birisidir. Deri örtü boyaları kendi aralarında özelliklerine göre sınıflanır.

1.3.3.1. Su ile Seyreltilebilen Finisaj Boyaları

Bu grup deri örtü boyalarının en önemli grubudur. Pigmentler kazein veya koruyucu
kolloid ilavesi ile disperse edildikten sonra nitroselüloz ile karıştırılır daha sonra uygun
organik çözücü ve emülgatörle, su ile karışabilir hâle getirilir.

Bu gruptaki boyalar kazein boyaları, kazeinsiz veya az kazeinli boyalar, plastik
boyalar, nitroselüloz emülsiyon boyaları olarak sınıflanır.

 Kazein Boyaları

Pigmentlere kazein katılarak hazırlanır. Kazein koruyucu kolloid ve dispergatör olarak
etki eder. Kazein sığır kanından elde edilen kan proteinine göre renksiz olması, yumurta
proteinine ise sıcak etkisi ile çökmemesi ve rutubete karşı daha az duyarlı olması nedeniyle
öncelikle kullanılır. Kazein su ile yumuşatılır ancak suda çözünmez. Boraks, amonyak, soda
ve amin ilave edilerek suda çözünür hale getirilir.

Kazein boyalar konsantre hâlde piyasada bulunur ve su ile seyreltilerek kullanılır.
Öğütülmüş toz ve viskoz pasta hâlinde piyasada bulunmaktadır. Kullanımı kolaydır. Kazein
boyası parlak, sert ve esnek olmayan bir tabaka hâlinde kurur. Bu nedenle içersine
yumuşatıcı ve katkı maddeleri kullanılarak daha iyi bir finisaj oluşturulur. Kazein boyalar
perdah ve ütü finisajında kullanılır.

 Kazeinsiz veya Az Kazeinli Boyalar

Zımparalanmış deri finisajının artması ve bu alandaki gelişmeler sonucunda kazeinsiz
örtü boyaları giderek artan oranda önem kazanmaktadır. Bu alandaki gelişmelere şu
faktörler etkili olmuştur:

 Zımparalanmış deri yüzeyinin daha emici olması
 Zımparalama sonrasında meydana gelen lifli yapı, sıvının lif örgüsünün

derinliklerine işlemesine imkân vermesi
 Dolgu katında kullanılan zayıf asidik ve nötral polimerizat dispersiyonları

kazeinin çökmemesi için zayıf alkali yapılması
 Alkali kazein çözeltisinin zımparalanmış sırça tabakayı şişirerek lif

yapının gerilmesine neden olması
 Bu gerilme dolgu filmi ile fikse edilerek kaba bir sırça görünümü ve sırça

boşluğu meydana getirmesi

Kazeinsiz nötral pigmentler kullanılarak bu hatalar giderilmektedir. Bu boya
karışımındaki dispersiyon değişik yapıdaki kimyasal maddelerle sağlanmaktadır. Bu
pigmentler protein binderlerle perdah finisajında, termoplastik binderlerle ütü finisajında,
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polimerizat veya poliüretan dispersiyonları ile dolgu katında veya kombine finisaj
metotlarında kullanılır.

 Plastik Boyalar

Pigmentlerin film teşkil eden polimerizatlarla dispersiyonlarıdır. Yapısında koruyucu
kolloid ve viskozite ayarlayıcı maddeler ile mum emülsiyonlarını bulundurur. Deri yüzeyinin
emiciliğine göre su ile seyreltilerek vizkozite ayarları yapılmaktadır. Bu boyalar yarma
derilerde kullanılır. Bazı değişiklikler yapılarak zımparalı derilerde de kullanılabilir. Ancak,
plastik boyalar belirli renklerde ve bazı deri cinslerinde kullanılabilmektedir.

 Nitrosellüloz Emülsiyon Boyaları

Bu boyalar; organik ve anorganik pigmentlerin düşük viskozitede yumuşatıcı ihtiva
eden, organik çözücülerde çözünmüş, su ile seyreltmeyi temin için emülgatör içeren
karışımlardır. Bu boyalar hava tabancası ile uygulandığında fiksasyona ihtiyaç göstermeyen
suya dayanıklı bir tabaka olarak kurur. Bu tabakanın sürtünme haslığı ve sürtme dayanımı
iyidir.

Bu boyalar iyi boyama etkisi gösterirler ve iyi örtücüdürler. Napa giysilik derilerin
finisajında veya semi anilin ve anilin finisajda efekt boyamada kullanılmaktadır.

1.3.3.2. Boyar Maddeler

Boyar maddeler, örtücü pigmentli finisajdan önce tabancayla veya kadife ile deri
yüzeyine uygulanmaktadır. Zımparalı derilerin sırça tabakası yüzeysel veya derin
zımparalanmaktadır. Bunun sonucu olarak dolapta boyanmış olan deri katı deriden uzaklaşır.
Boyanmamış deride finisaj yapıldığında, deri yüzeyinde meydana gelen zedelenmelerde
boyanmamış deri yüzeyi görünmektedir. Boyanmamış derilerde sırçanın homojen bir
görünüme getirilebilmesi için fazla pigment kullanılır ve kalın bir finisaj tabakası oluşur.
Bunu önlemek için derinin finisajdan önce boyanması gerekir. Bu boyamada en azından
derinin sırça yapısı derinliğine boyama yapılmalıdır.

Tabanca, fırça, baskı veya dökme boyamada kullanılan boyar madde miktarı, deri
yüzeyinin emiciliğine bağlıdır. Fazla miktarda boyar madde kullanıldığında bir kısım madde
bağlanmamış olarak kalır, az miktarda kullanılması durumunda ise yeterli boyama
yapılmamış olur. Bu nedenle finisaj esnasında kullanılacak boyar madde miktarı dikkatli
olarak tespit edilmelidir. Ayrıca seçilen boyar madde ışık haslığı yüksek, suya dayanıklı ve
fikse edilebilir olarak seçilmelidir.

 Suda Çözünen Boyar Maddeler

 Asidik Boya Maddeleri

Asidik boyar maddeler, protein binderlerin boyanmasında tercih edilir. Bu boyar
madde yüzeysel boyama yaptığı için çok az miktarda kullanılarak yeterli boyama etkinliği
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sağlar. 1:1 ve 1:2 metal kompleks boyalar bu maksat için kullanılan en uygun asidik
boyalardandır. Bu boya katkı maddesi bulundurmadığı için finisajda problem oluşturmaz.
Katkı maddesi içeren boyar maddeler elektrolit dayanımı iyi olmayan finisaj maddelerinin
çökmelerine neden olurlar.

Metal kompleks boya çözeltileri natürel derilerin tabanca veya dökme boyamasında,
dolap boyalı derilerin tabanca boyaması ile renklerinin homojenleştirilmesi veya renk
tonlarının düzenlenmesinde, pigmentli sulu finisaj flotelerinde, polimerizat dispersiyonlarla
veya nitrosellüloz emülsiyonlarla efekt boyamada kullanılırlar.

 Bazik Boya Maddeleri

Çok parlak renk tonları verirler. Ancak ışık haslıklarının iyi olmaması, iyi fikse
olmaması nedeniyle boya çıkması, birçok finisaj maddesi ile çökme yapmaları gibi
mahzurları vardır. Bu boyalarla boyama yapılması için özel şartlar altında çalışılması yapılır.
Özel seçilmiş bazik boyalarla birlikte penetratör kullanılarak deriye bağlanması sağlanır.
Bazik boyalarla yapılan finisaj işleminden sonra asidik boya kullanılarak bazik boyanın fikse
olması sağlanır. Bu şekildeki finisaj tabakasının ışık haslığı, suya dayanımı diğer boyalardan
daha iyi olur.

 Boya Maddelerinin Laklaştırılması

Asit ve bazik boyaların karıştırılarak laklaştırılması ile suda çözünmeyen organik
pigmentler elde edilir. Bunun için bütün bazik boyalar kullanılırken asidik boyalardan metal
kompleks boyalar daha uygundur. Karışımı oluşturan boyalar ayrı ayrı kaynama
sıcaklığında çözüldükten sonra kaynar halde karıştırılarak çok küçük taneli, çökmeye
dayanıklı, duru-saf renk tonları elde edilir. Karışım suda çözünmediği için iyi fikse olur, ışık
haslıkları iyi, organik çözücülere karşı dayanıklıdır.

 Polimer Boya Maddeleri

Bu grupta yer alan boyar madde renkli polimerizat dispersiyonudur. Bu maddeler film
teşkil eden akrilik asit esterleri ile boyar maddelerin karışık polimerizatlarıdır. Kimyasal
olarak bağlı olan bu maddeler su ve organik çözücülerde çözünmezler, bu nedenle de boya
çıkması yapmazlar. Polimer boya maddeleri farklı renklerde şeffaf film meydana getirirler,
finisaj filminin esnekliğini, bükülmeye dayanıklılığını, homojenliğini etkilemezler. Işık
haslıkları organik pigmentlere yaklaşır, şeffaf boyar maddelerden daha iyidir.

Deri finisajında kullanılmaları, şeffaf renk verici madde ve film teşkil eden bağlayıcı
özelliklerine dayanır. Bu maddeler boya katı uygulanmış anilin derinin veya natürel
derilerde, sırçalı veya zımparalanmış, düz yüzeyli veya desenli derilerin son katında
kullanılır. Süet derilerin apresinde, dolgu katında, efekt boyamada tek başlarına veya
pigmentlerle kullanılabilir.
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 Organik Çözücü Maddelerde Çözünen Boyar Maddeler

Suda çözünmeyen finisaj maddelerinin renklendirilmesinde kullanılırlar. Bu boyar
maddeler apre veya lak katında kullanılan renksiz nitrosellüloz veya lakın
renklendirilmesinde kullanılırlar, organik çözücülerde yeterli konsantrasyonda çözünürler.

1.3.4. Waks (Mumlar)

Wakslar (vaks) binderlerin yapışkanlığını azaltan maddelerdir. Ayrıca derilerin
presleme esnasında veya sehpalanmış durumlarında birbirine yapışmasını önlerler. Bunlar
mum çözeltileri olup bitki, hayvan ve petrol türevli doğada bulunan esterlerdir. Uzun zincirli
olup zincir dallanmamıştır. Polar yapı gösterirler. 35 – 100 derece arasında erirler. Birçok
özelliği yağlara benzer. Mumlar, yüksek moleküllü alkoller ile uzun zincirli yağ asitlerinin
esterleşmesi sonucunda elde edilirler.

1. Düşük ısıda eriyenler: Sülfate ve süflide edilmiş mumlardır. Su dirençleri iyi
değildir. Ancak finisajda sorunsuz olarak kullanılabilir.

2. Yüksek erime noktalı olanlar: Su dirençleri iyidir. Ancak fazla
kullanıldığında katlar arası yapışmazlık problemi ortaya çıkar.

3. Pul-up yağları: Mineral veya bitkisel yağlar karışımıdır. Deri üzerinde kararma
efekti için kullanılır.

1.3.4.1. Oluşturduğu Film Tipine Göre Wakslar

 Yumuşak waks: Finisaj filmini doldururlar. Prese yapışmayı önlerler.
Derilere hafif yağlımsı tutum kazandırırlar. Genellikle giysilik ve yumuşak deri
tiplerinde kullanılırlar.

 Sert waks: Yapışmaya ve kuru sürtünmeye karşı iyi direnç gösterirler.
Genellikle poliş ile derilerin kararması istendiğinde kullanılır.

 Katyonik waks: Yarma, zımparalı, süet ve cilt hatalı derilerin ilk katında
kapatıcı özelliği olduğu için kullanılır. Yarma, süet ve zımparalı derilerin ilk
katında kullanıldığında atılan finisaj katının alta inmesi önlenir. Diğer bir
deyişle ilk katlarda derinin emişini önlemek için kullanılır. Katyonik waks
Anyonik finisaj maddeleri ile kullanılırken dikkat edilmelidir. Çözeltide çökme
oluştururlar.
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Alkoller Asitler
Lauril Alkol (C12H25OH) Miristik Asit (C13H27COOH)
Setil Alkol (C16H33OH) Palmitik Asit (C15H31COOH)
Oktodesil Alkol (C18H37OH) Serotik Asit (C25H51COOH)
Karnuobil Alkol (C24H49OH) Melissik Asit (C29H39COOH)
Seril Alkol (C26H53OH)
Miricil Alkol (C30H61OH)
Koaseril Alkol (C30H62OH)2

Tablo 4.2: Mumların genel yapısı

1.3.4.2. Mum Çeşitleri

 Bal mumu

Kompleks yapılı bileşiktir. Yapısında bazı bileşiklerde bulunur. Kullanılan yüzeyde
hafif yağlı tutum verir.

 Carnauba
C25H51COOC31H63 ( mürisil serotat)

Şeker kamışından elde edilir. Parlak görünümlü, pürüzsüz ve kuru tutumlu film
oluştururlar. 80 derecede erirler. Finisaj filminde parmak izi bırakmazlar. Kirlenme dayanımı
yüksektir.
 Balina mumu

C15H31COOC16H33 ( setil palmitat)

Balinanın kafasından elde edilir. Elde edilen ürün ısıtılır ve ani olarak soğutulur. Elde
edilen beyaz kristale ispermeçet mumu denir. Erime noktası 45 derecedir. Daha çok
yumuşatıcı olarak kullanılır.

1.3.5. Binderler

Deri finisajında renk verici madde olarak kullanılan pigment ve boyar maddelerin
deriye bağlanma özellikleri yoktur. Pigmentlerin deri yüzeyine kalıcı olarak bağlanmaları
için binderlerle birlikte kullanılmaları gerekir. Binderler pigmentler için koruyucu kolloid
olarak etki ederek finisaj flotelerinde çökmelerini önlerler. Binderler renksiz olup istenilen
renk tonuna göre pigmentlerle karıştırılarak renkli film tabakası teşkil ederler.

Binderle, deri yüzeyinde film tabakası oluşturularak deriyi dış etkilere karşı korurlar.
Sırçalı derinin korunması, deri yüzeyinin su, kir, kazınma ve zedelenmeye karşı
görünümünün ve tutumunun muhafaza edilmesi anlamındadır. Zımparalama ve yarma deride
yüzeyi örten film tabakası gevşek ve dayanıksız liflerin çekme ve bükülme sırasında deriden
ayrılmasını engeller.
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Binderlerden beklenilen özellikler finisaj türüne göre değişir. Arzu edilen finisaj
efektine göre değişik yapıda binder seçilir.

1.3.5.1. Perdah Finisajı İçin Binderler

Perdah finisajında termoplastik olmayan binderler gereklidir. Bu maksatla protein
ürünleri kullanılır. Öncelikle kazein tercih edilir, yumurta ve kan proteinleri (albümin) daha
çok apre katında uygulanır.

Binder olarak kullanılan kazein yağı alınmış inek sütünden kolay uçucu olan tuz asiti
ile çöktürülerek elde edilir. Tuz asiti uzaklaştırıldıktan sonra kokusuz kazein elde edilir.
Yüksek saflıkta ve çok kaliteli olan Yenizelanda kazeini tercih edilmektedir. Diğer bazı
ülkelerde de benzer kalitede kazein üretilmektedir. Kazeinde aşağıdaki vasıflar aranır.

 Kazein, bozulmadan depolanabilmesi, bağlayıcılığı ve fiske edilebilmesini muhafaza
etmesi için çok iyi kurutulmuş olmalıdır.

 Kazein itinalı olarak, yüksek olmayan temparatürleri kurutularak açık sarımsı beyaz
rengini korumalıdır. Yüksek temparatürde kurutulan kazein kahverengimsi bir
görünümdedir, zor çözünür ve bulanık renk tonları verir.

 Mümkün olduğunca az yağ ihtiva etmelidir. Yüksek yağ oranı koku yapar,finisaj
filmini bulanık gösterir ve perdahlama işlemini olumsuz etkiler.

 Tabii fosfat dışında mineral madde ihtiva etmemelidir. Çöktürüldükten sonra iyi
yıkanmamış kazein, filmin kuruması ile leke meydana getirir.

 Çözünmeyen organik maddeler ihtiva etmemelidir (süt, filtrebezi lifleri vb.).

 Çok az asit ihtiva etmelidir. Fazla asit alkali ilavesiyle tuz teşkil ederek filmi bulanık
gösterir.

 Kazein mümkün olduğunca yüksek viskoziteli olmalıdır. Böylece en az miktarda
kazein bozunmaya uğrayarak tabii durumunu en iyi şekilde muhafaza eder.

1. Rutubet En fazla % 12,0
2. Renk Açık sarımsı beyaz
3. Yağ En fazla % 1,75
4. Kül En fazla % 2,2
5. Çözünmeyen madde En fazla % 0,2
6. Serbest asit En fazla % 0,3
7. Viskozite Firma spesifikasyonu

Tablo 5.1: Asit kazeininde aranan özellikler şöyledir:
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Perdah finisajında kazein binder olarak viskoz alkali çözelti (suda) hâlinde kullanılır.
Suda çözünürlüğü amonyak, boraks, sodyum bikarbonat ve bazı hâllerde aminlerle sağlanır.

Özel finisaj efektleri elde etmek için kazein genellikte katkı maddeleri ile birlikte
kullanılır. Bükülme esnekliğini iyileştirmek, parlaklık derecesini ayarlamak, tutumu
değiştirmek için, yumuşatıcı yağ, şellak (schellack tabii reçine), sentetik reçine, tabii
mumlar ve mum özelliğinde hidrokarbonlar kullanılır. Reçine yeterli derecede sert olmalı,
perdah silindirinin hareketine mani olmamalıdır. Mumların erime derecesi yüksek olmalı
perdah sırasında yağlama yapmamalıdır. Kazein perdah finisajı fiksasyondan sonra suya
karşı tam dayanıklı değildir, su damlası ile mat lekeler meydana gelir. Kazein çözeltisinde
mum ve reçine kullanıldığında bu lekeler kuru bir bezle sürtülerek giderilir. Bu özellik bayan
çantalarında önemlidir.

Yumurta ve kan proteini kazeinden daha sert film meydana getirdiği için parlaklığı ve
sürtünme haslığını arttırma maksadı ile kazein ile birlikte kullanılır. Yumurta ve kan proteini
nadiren tek başına binder olarak kullanılır, genellikle apre katında tercih edilir.

Film yumuşaklığı poliamit/ kazein oranı ile ayarlanabilmektedir. Bu uygulamada,
formaldehit fiksasyonu ile poliamid kondenzasyonu meydana gelmekte suya dayanıklı,
esnek ve sürtünme haslığı yüksek film tabakası oluşmaktadır.

Bitkisel sepi maddeleri ile sepilenmiş veya son sepilenmiş deriler formaldehite karşı
hassas olduğu için sırça setleşmesi ve çatlama olabilir. Bu durumlarda formaldehit üst
katlarda kullanılmalıdır.

Perdah finisajında protein binderlerle birlikte termoplastik binderler de
kullanılmaktadır. Bu maksatla yumuşama temparatürü daha yüksek (ütü finisajına göre)
poliakrilat kullanılmaktadır. Polimerizat çözeltisi düşük konsantrasyondaki kazein
çözeltisinin viskozitesini yükselterek dolgunluğu arttırmaktadır. Polimerizat, kaba sırçalı
derilerde finisaj flotesinin akışkanlığını düzenleyerek “grileşme” yi önlemektedir. Finisaj
tabakasının sırçaya bağlanması sağlamlaşmakta, daha sonra yapılan “mantarlama” işlemini
kolaylaştırmaktadır.

Perdah –ütü finisajında Polimerizat, nitroselüloz-veya poliüretanlak veya emülsiyonun
perdah yapılmış finisaj tabakasına bağlanmasını temin etmektedir.

Perdah finisajı organik çözücü bazında da uygulanabilir. Bağlayıcı olarak
nitrosellülozlak kullanılır. Nitrosellülozlak, ütü finisajında olduğundan daha sert hâlde ve
daha az yumuşatıcı (plastifiyen) katkısı ile kullanılır.

Nitroselüloz perdah finisajı esnek olmayan ve yüzeyi suya dayanıklı olması istenen
deri tiplerinde kullanılır. Bunlar, krokodil ve yılan derisinden kemer veya el çantası veya
bitkisel sepilenmiş kemer, bavul, çanta, fotoğraf makinesi kılıfıdır. Yakın zamanda ütü
finisajı için geliştirilen maddelerde daha az işçilikle benzer finisaj efekti alınabilmektedir.
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1.3.5.2. Ütü Finisajı için Termoplastik Binderler

Ütü finisajının esası, deri yüzeyine bağlanmış bir film tabakası teşkil edip ısı ve basınç
altında düzgün bir yüzey meydana gelecek şekilde ütü ile veya desenleme ile şekil vermektir.
Ütü finisajının uygulama tekniği açısından avantajı zımparalanmış veya açık lif yapısındaki
deri yüzeyinin sağlam bir film tabakası ile kaplanmasıdır. Ütüleme oldukça geniş bir
yüzeyde olduğu için perdah finisajına göre daha rasyonel bir çalışmaya imkân verir.

Bağlayıcı olarak ortam temparatüründe film teşkil edebilen termoplastik polimerizat
dispersiyonları kullanılır. Bu maddeler “polimerizat binder”, ”plastik binder” veya binder
olarak adlandırılır. Doymamış organik bileşikler arasında molekül büyümesi ile meydana
gelirler. Büyük moleküllü olan bu sentetik maddelerin emülgatörler yardımı ile suda
homojen olarak dağılmaları sağlanır. Bu tanecikler deri yüzeyinde yan yana gelip birleşerek
bir film meydana getirirler ve böylece deri finisajında arzu edilen tabaka meydana gelir.

Polimerizat dispersiyonları film teşkil etmek için başlangıç maddeleri monomerlerdir.
Monomerler sıvı olarak suda emülsiye edilir ve emülsiyon olarak polimerize edilir.
Başlangıç monomerleri finisaj filminin özellikleri üzerinde önemli derecede etkilidirler.
Bunlar filmin elastikiyeti, sağlamlığı ışık haslığı, suya dayanıklılığı ve şeffaflığını belirler.
Yapışkanlık, yırtılma dayanımı, sürtünmeye dayanım, film teşkil etme temparatürü ve
soğuğa dayanıklılık gibi diğer özellikler monomerlere bağlı olduğu kadar polimerizasyon
derecesine de bağlıdır. Tanecik büyüklüğü, emülgatör ve polimerizasyon derecesi ile birlikte
dispersiyonun stabilitesi, film teşkili, deriye işleme derecesi, doldurucu etki deriye bağlanma
sağlamlığını belirlerler.

Filmin tutumu ve finisaj tabakasının tutumu arasında paralellik vardır. Böylece yüksek
esneklikteki film, finisajda bükülmeye dayanıklılık (fleksometre değeri) meydana getirir.
Ancak, filmin yüzeyde birikmesi veya deri kesitine işlemesi çok önemlidir. Bu dispersiyonun
stabilitesine bağlıdır, dispersiyonun çökme konsantrasyonu ile belirlenir. Stabilite yüksek
ise binder deri kesitine daha fazla işler, deri yüzeyinde az birikir. Binderin deri kesitine
işlemesi ile deriye sağlam bağlanma temin edilir, finisajın bükülmeye dayanıklılığı artar.

Polimerizat film özellikleri belirli bir finisaj amacına göre binder seçimi ile belirlenir.
Deri türü ve kullanım amacına göre finisajdan daha yumuşak, daha esnek veya daha sert,
sürtünmeye dayanıklı özellikler belirlenir. Çok esnek ve yumuşak film teşkil eden binderler
eldivenlik ve giysilik derilerde kullanılır. Daha sert, sürtünmeye dayanıklı binderler daha çok
ayakkabı yüzlük deride tercih edilir.Kural olarak finisajda alt katlar yumuşak ve esnek üst
katlar giderek daha sert, sürtünmeye dayanıklı olarak teşkil edilir. Sert binder seçip
yumuşatıcı yağ ilavesiyle film tabakasında yumuşaklık temini, yumuşatıcı yağın zamanla
deriye geçmesi nedeniyle iyi bir çözüm değildir. Bu nedenle polimerizasyonda farklı
monomerler kullanılarak çok değişik özelliklerde binderler üretilmektedir. Bu şekilde elde
edilen karışık polimerizatlar istenilen özelliğe göre tek başlarına kullanılabilecek kadar iyi
özelliklere sahip olabilmektedirler. Bu nedenle finisaj reçetelerinde genellikle farklı
binderler kombinasyon hâlinde kullanılmaktadır.
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Binder seçiminde dikkate alınması gereken bazı özellikler aşağıda belirtilmiştir:

 Yumuşak film teşkil eden binderler finisajın soğuğa dayanımını artırır ve iyi bir sırça
görünümü sağlar. Yapışkan olmamaları yaş ve kuru sürtünme haslıklarının iyi
olmaması nedeniyle finisajın alt katlarında kullanılırlar.

 Sağlam, sıkı ve daha sert film yapısı ile yapışkanlık azalır, sürtünme dayanıklılığı
artar. Bu binderler ince tabaka halinde finisajın üst katlarında kullanılırlar.

 Poliakrilatlar çok iyi ışık haslığına sahip oldukları için beyaz ve açık renk
finisajlarda tercih edilirler.

 Suya dayanıklı olarak kuruyan binderler finisajın yaş sürtünme haslığını arttırırlar.
Ancak daha sonra uygulanan sulu katların bağlanmasını azaltırlar. Bu nedenle reaktif
binderlerde sıcak ara ütülüme yapılmamalıdır, ortam temparatüründe istifte fazla
bekletilmemelidir. Su dayanımı yüksek film meydana getiren binderlerin su ile kolay
kabaran binderlerle karışım hâlinde ara kat olarak uygulanması faydalı
olabilmektedir.

 Butadien binder ile fazla yapışkan olmayan, soğuğa iyi dayanan finisaj elde
edilebilir. Işık haslığı ve kullanım dayanıklılığı akrilat binderle kullanılarak
iyileştirilebilir.

1.3.5.3. Ütü Finisajı için Termoplastik Olmayan Binderler

Ütü finisajında uygulanan katların yumuşayıp yapışkan hâle gelerek birbirine
bağlanmaları, binderlerin ısı ve basınç altında termoplastik özellik alma esasına dayanır.
Eldivenlik veya giysilik deri termoplastik binder kullanmadan, nitroselüloz veya poliüretan
bazında ince bir apre katı ile ütü finisajı yapılırsa anilin görünümünde bir finisaj elde edilir.

Termoplastik olmayan tipik protein binderler ütü finisajında polimerizat binderlerle
birlikte kullanılmaktadır. Bu işlem; genellikle kuvvetli termoplastik özelliğinde olan dolgu
ya da binder katı üstüne homojenleştirici boya katında yapılmaktadır. Termoplastik olmayan
maddelerin ütü finisajında kullanılmaları birçok amaçla yapılmaktadır. Ayakkabı imalatı
sırasında uygulanan ısıl işlemlerde finisaj filminin yumuşayarak deriden ayrılmasını önlemek
için finisajın termoplastik özelliğini azaltarak ısı etkisine karşı sıcak sürtünme dayanımını
arttırmaktadır.

1.3.5.4. Deri İşlentisinde Kullanılan Başlıca Binderler

 Poliakrilat
Akrilik asidin esterleridir. Bu madde elastik sıkı film verir. Işık ve oksitlenmeye

dayanıklıdır. Şeffaf film oluşturur. Poliakrilatların filmi daha yapışkandır, aşınma direnci
iyidir. Sararma eğilimi yoktur, ucuzdurlar. Zincir uzunluğu ve esterleşmesi arttıkça film
yumuşaklık ve yapışkanlığı artar. Buna rağmen soğuğa dayanımı ve neme dayanımı artar.
%30-60’lık çözeltiler halinde satılır.
 Polimetilakrilat:

Metakrilik asidin esteridir. Metakrilat daha sert, az esnek ve az termoplastik
özelliktedir, soğuğa az dayanıklıdır.
 Poliakrilonitril:

Akrilik asit ve nitrilden elde edilir. Çok parlak ve çok sert film verir. Suya dayanımı
iyidir. Işık haslığı akrilatlara benzer. Hafif sarı renkli saydam özelliktedir. Organik
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solventlere dayanıklıdır. Yapışkan özellikte olduğundan fazla miktarda kullanılmaları uygun
değildir.
 Polistyren:

Filmi çok sert ve kırılgandır. Yapışkanlığı ve şişmesi azdır. Yapışması orta seviyedir.
Soğuğa dayanımı iyidir. Tek başına kullanılmaz. Yalnızca kopolimer olarak kullanılır.
Kazınmaya, sürtünmeye ve suya daha dayanıklıdır. Akrilik Stiren kopolimerleri sürtünme
dayanıklılığı iyidir. Kaygan parlak film verirler.
 Polivinilasetat:

Çok sert temiz ve sıkı film verir. Su buharına hassastır. Yalnızca kopolimer olarak
kullanılır.
 Polivinilidinklorit:

Düşük elastikiyetle film verir. Işığa hafifçe hassastır. Yalnızca akrilik kopolimeri
olarak kullanılır.
 Metil esterler:

Daha sert, az yapışkan film verir, metil esterin suya ve soğuğa dayanımı daha azdır.
4. Akrilik-vinil kopolimerler:
Solventlere dayanıklıdır. Yüzeyde film oluştururlar. Özellikle yarma ve zımparalama

derilerde kullanılır. Örtücülükleri iyidir. Soğuğa dayanıksızdır. Diğer maddelerle kombine
edilerek bu sorun giderilir.

 Vinil kopolimerleri:

Polivinil reçineleri bir vinil grubu bulunduran bileşiklerden yapılan sentetik
maddelerdir. Deri finisajında apre katında kullanılırlar. Su ve solvent esaslı tipleri vardır.
Kullanımı nitrosellüloz kadar yaygın değildir. Polivinilbütirol, polivinilasetat ve vinil klorür
kopolimerleri başlıca tipleridir. Vinil polimerleri genel çözücülerde çok az çözünür %15
vinil asetatın varlığında çözünürlüğü artar. Yumuşak derilerde kullanılmaz.

 Polibütadienler

Polibütadien molekülünün yapısı içinde polimer molekülünde yapıyı meydana getiren
çift bağ bulunur. Bu çift bağlar bütadien kopolimerlerin finisajda kullanımını kısıtlayan ve
istenilmeyen bir özellik olan ağır metallere karşı duyarlılığa neden olur. Polibütadien
binderlerin esası lateks olup termoplastiktirler. Deri yüzeyindeki film yüksek sıcaklık ve
basınçta erimiş gibi düzgün bir hal alır ve o şekilde kalır. Polibütadienle finisajlanmış deri
dolgunluk ve yumuşaklık kazanır. Soğuğa karşı dayanımı ve film oluşumu iyidir. İnce katlar
yumuşak olur. İyi bir solvent dayanımı gösterirler, kurutma çok iyidir. Yapışmalarındaki
zorluklar nedeniyle perdah ve baskıda film kalkması söz konusudur. Akriliklere nazaran deri
yüzeyinde daha yapışkan filmler oluştururlar ve daha yüzeyde kalırlar. Deriye daha zayıf
bağlarla bağlanırlar.

Deri sanayinde genellikle bütadien-akrilonitril kopolimerler kullanılır. Akrilonitril
dayanıklı, sert ve solvent dayanımı yüksek bir monomerdir. Bütadien ise bütilakrilat
yapısında yumuşak, yapışkan bir polimerdir; tek başına kullanılmaz. Bütadien-akrilonitril
kopolimerleri; yağ ve diğer kimyasal maddelere karşı oldukça dirençlidir.

Butadien-stiren kopolimerleri %50’den fazla bütadien bulundurur. Normal monomer
oranı %75 bütadien ve %25 stiren olup elastikimsi bir kopolimerdir.
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 Mikrobinderler

Özel üretilmiş ince moleküllü poliakrilatlar veya poliüretanların sulu çözeltileridir.
Çok hızlı film oluşturma özelliğine sahiptirler. Mikrobinderler ince tanecik yapısı sayesinde
sırçanın altına kolayca işlerler. Hızlı film oluşması nedeniyle derinin aşırı sertleşmesine
neden olmadan çok iyi bir bağlanma sağlar. Üst üste çok sayıda finisaj katı uygulansa bile
kabuklaşma görülmez; tersine derinin doğal görünümü muhafaza edildiği gibi sırça daha da
zarif bir cilt görünümü kazanır. Bu özellik mikro binderlere anilinli finisajlarda daha büyük
avantaj sağlar. Hızlı film teşekkülü, binderin ve dolayısıyla finisaj katının hatalı yerlerde cilt
içine fazla işlememesini sağlayarak alt katlarda cilt hatalarının kalayca kapatılmasına imkân
sağlar.

 Kompak binderler

Binderler üretilirken içine kapatıcı özellikte maddeler konularak kompak binderler
üretilir. Bu binderler derilerin üzerinde yer alan yara, çizik gibi hataları kapatırlar. Oluşan
film dolgun ve pürüzsüzdür. Derilere uygulanan pres işleminden sonra finisaj filmi
düzgünleşir ve cildi kapatır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Yüzey Boyama Öncesi İşlemlerini Yapınız.

Kullanılan araç geçler; Boyamaya hazır deri,boya makinesi, yüzey örtücü maddeler,
çözelti kabı, çözücü, karıştırıcı

İşlem Basamakları Öneriler

 Terazinin ayarını yapınız.  İş önlüğünüzü giyiniz.
 Eldivenlerinizi takınız.
 Uygulama ilgili güvenlik tedbirlerini
alınız.
 Hesaplamalarınızın tekrar kontrolünü
yapınız.
 Terazinin ayarını kontrol ediniz.
 Tartıları dikkatli yapınız.

 Pigment, binder ve vaksı ayrı ayrı
hesaplayarak tartınız.

 Kullanılacak maddeleri tekrar gözden
geçiriniz.
 Tartıları dikkatli olarak yapınız.

 Ilık suyu hesaplayınız ve tartınız.  Su sıcaklığını kontrol ediniz.

 Karıştırma kabına dökünüz.  Çözeltiyi oluşturacak maddelerini
karıştırma kabına dikkatlice dökünüz.

 Karıştırarak çözelti oluşturunuz.  Karıştırma işlemini dikkatlice yapınız.
 İyice karıştırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Boya makinesinin rulo temizliğini
kontrol ederek makineyi çalıştırınız.

 Ruloların temizliğini kontrol ediniz.
 Makineyi dikkatlice çalıştırınız.

 Sıcaklık ve hız ayarını yapınız.  Sıcaklık ayarını kontrol ediniz.
 Hız ayarını kontrol ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Hesaplamaları kontrol ettiniz mi?

2. Tartıları doğru yaptınız mı?

3. Uygun çözelti oluşumunu sağladınız mı?

4. Çözelti bileşenlerini iyice karıştırdınız mı?

5. Makinenin rulo temizliğinin kontrolünü yaptınız mı?

6. Makinenin bant hızını kontrol ettiniz mi?

7. Kabin sıcaklık ayarını yaptınız mı?

8. Dolgu katı için penetratör kullandınız mı?

9. Makinenin çözelti emişini kontrol ettiniz mi?

10. Uygun bağlayıcı maddeyi seçtiniz mi?

11. Çalışmalarınızda eldiven kullandınız mı?

12. Çalışmalarınızda önlük kullandınız mı?

13. Çalışma alanının temizliğini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi finisajın katlarından değildir?
A) Astar kat
B) Boya katı
C) Polisaj katı
D) Apre kat

2. Aşağıdakilerden hangisi dolgu katının özelliklerinden değildir?
A) Dolgu kat en son ve ince uygulanan kattır.
B) Deri boya katına hazırlanır.
C) Dolgu katı mümkün olduğunca yumuşak ve esnek olmalıdır.
D) Dolgu ile deri yüzeyinin farklı bölgelerindeki emicilik dengelenir.

3. I. Dolgu katı renksiz olabilir.
II. Deri dolgu katı ile boya katına hazırlanır.
III. Dolgu katında binder kullanılmaz.
IV. Dolgu katı yumuşak ve esnek olmalıdır.

Yukarıda verilen seçeneklerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV

4. Apre kat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Apre kat finisajın son tabakasıdır.
B) Apre kat finisajın en ince tabakasıdır.
C) Apre ütülenmeye karşı dayanıklılığı azaltır.
D) Apre kat ile deriye dayanıklılık ve mukavemet kazandırılır.

5. Aşağıdakilerin hangisi pigmenti tanımlar?
A) Yüzey örtme işlemlerinde kullanılan renkli maddelerdir.
B) Kimyasalları deriye bağlayan maddelerdir.
C) Deri yüzeyini parlatan maddelerdir.
D) Suda çözünen renkli maddelerdir.

6. Aşağıdakilerden hangisi anorganik pigmentlerden değildir?
A) Titandioksit B) Metil oranj C) Kurşun kromat D) Demir oksit

7. Aşağıdakilerden hangisi pigmentlerin özelliklerinden değildir?
A) Anorganik pigmentler organik pigmentlerden daha örtücüdür
B) Organik pigmentlerle derinin tabii görünümü daha iyi muhafaza edilir.
C) Organik pigmentlerin ışık haslıkları anorganik pigmentlerden daha iyidir.
D) Organik pigmentlerin renk tonu anorganik pigmentlerden daha canlı ve daha saftır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Pigmentlerin ışık haslıkları boyar maddelerden daha yüksektir.
B) Pigmentler deri yüzeyinde homojen bir renk tonu meydana getirir.
C) Düzgün olmayan dalgalı boyamalar pigmentlerle aynı renk tonuna getirilir.
D) Pigmentlerin deri yüzeyinde çökmesiyle homojen boyama sağlanır.

9. Tabaklanmış, boyanmış, yağlanmış derilerin kullanım özelliklerini iyileştirmek için
yapılan işlemlere ne ad verilir?
A) Retenaj B) Finisaj C) Boyama D) yağlama

10. Aşağıdakilerden hangisi su ile seyreltilebilen deri örtü boyalarından değildir?
A) Kazein boyaları B) Kazeinsiz veya az kazeinli boyalar
C) Plastik boyalar D) Polimer boya maddeleri

11. Aşağıdakilerden hangisi deriye parlaklık veren, sert ve esnek olmayan bir tabaka
hâlinde kuruyan boya çeşididir?
A) Kazein boyaları B) Kazeinsiz veya az kazeinli boyalar
C) Plastik boyalar D) Polimer boya maddeleri

12. Aşağıdakilerden hangisi deri finisajında kullanılacak boyar maddede aranan
özelliklerden değildir?
A) Işık haslığı yüksek olmalıdır. B) Suya dayanıklı olmalıdır.
C) Polimer içermelidir. D) Fikse edilebilir olmalıdır.

13. Metal kompleks boya çözeltileri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bazik içerikli boyar maddedir.
B) Natürel derilerin tabanca veya dökme boyamasında kullanılır.
C) Dolap boyalı derilerin tabanca boyaması ile renklerinin homojenleştirilmesi veya

renk tonlarının düzenlenmesinde kullanılır.
D) Pigmentli sulu finisaj flotelerinde kullanılır.

14. Organik bir solvent içersinde sentetik, termoplastik, film oluşturan bir maddenin
çözünmesi ile oluşan ve yalnızca solventlerin buharlaşması ile kuruyan bir karışım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Binder B) Sintan C) Boyar madde D) Lak

15. Nitroselüloz lak içersinde bulunan uçucu maddeler lakın hangi özelliklerini
belirlemez?
A) Parlaklık B) Esneklik
C) Sürtünme dayanıklılığı D) Kuruma hızı

16. Aşağıdakilerden hangisi lak uygulamasında film tabakasının uzun sürede kuruması
durumunda açığa çıkan hatalardan değildir?
A) Çözücü alt tabakalara işler.
B) Yüzeyde arzu edilen film oluşturulamaz.
C) Derideki yağ yüzeye çıkarak leke yapar.
D) Deri renginin açılmasına neden olur.
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17. Poliüretan ve nitro lakın çözülmesinde kullanılan tinerde bulunmaması gereken bileşik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ester B) Keton C) Alkol D) Hidrokarbon

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Yüzey örtü maddeleri deriye parlaklık matlık gibi özellikler kazandırır.
B) Yüzey örtü maddeleri deriyi ışık ve su gibi dış etkilere karşı dayanıklı hâle getirir.
C) Yüzey örtü maddeleri dalgalı boyama için kullanılır.
D) Yüzey örtü maddeleri sürtünme haslıklarını iyileştirmek için kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

19. ( ) Boya katı dolgu katından daha sert film teşkil edecek şekilde hazırlanır.

20. ( ) Deri yüzeyinin parlaklığı, düzgünlüğü ve alan kazanılması apre kat ile sağlanır.

21. ( ) Apre kat derinin hava ve su geçirgenliğini artırır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine göre deri yüzeyini boyama yapabileceksiniz.

 Bölgelere ve moda akımlarına göre finisaj tekniklerini araştırınız.
 Bay, bayan ve çocuk modellerinde tercih edilen finisaj tekniklerini araştırarak

araştırma sonuçlarını sınıfa sununuz.

2. TEKNİĞİNE GÖRE FİNİSAJ ÇEŞİTLERİ

Aşağıda finisaj tekniğine göre gruplandırma yapılmıştır.

2.1. Perdah Finisajı

Perdah finisajı; deri yüzeyinin basınç altında sürtme hareketi ile düzgünleştirilip
parlatılması esasına dayanır. İşlem perdah makinesi ile yapılır. Sürtme hareketi ile ısı
meydana geldiği için termoplastik olmayan bağlayıcılar bu finisaj için uygundur.
Termoplastikler, ısı ve basınç etkisi ile şekil değiştirip deforme oldukları için uygun değildir.

Perdahlama öncelikle kazein finisajı için önemlidir. Kazein ince bir tabaka teşkil
edecek şekilde uygulanır. Finisaj yapılacak derinin sırçası, sıkı yapılı olmalıdır. Bu finisaj
için oğlak, keçi ve dana derisi uygundur. Sürüngen hayvan derileri, kemerlik deri için perdah
finisajı yapılmaktadır.

Perdah finisajında sürtme ve basınçla yüzey düzgünleşir (yatıklaşır). Aynı zamanda
sırça tabakasındaki lif yapısı daha sıkılaşır. Düzgünleşen yüzey ışığı daha iyi yansıttığı için
yüzey parlak görülür. Finisaj yapılmış deri yüzeyi şeffaf görünür, renk koyulaşır. Bu finisaj,
parlak renkli canlı anilin finisaj için ideal şartlara sahiptir.

Sırça ve et tarafındaki deri hataları çok bariz hâle gelir. Beyaz deri yüzeyi perdahtan
sonra matlaşır (örtücü beyaz boya katı uygulanırsa). Sürüngen hayvan derilerinin deri
desenleri perdah finisajı ile daha belirgin hâle gelir. Çok ince termoplastik bir dolgu katı
üzerine nitroselüloz tatbik edilerek perdah finisajı yapılabilir.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
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Termoplastik olmayan protein esaslı boya tabakası üzerine nitroselüloz emülsiyonu ile
apre yapılarak veya kazein-nitroselüloz emülsiyonundan oluşan boya katı üzerine, apre
olarak nitroselüloz lak tatbik edilerek perdah finisajı yapılabilir.

2.2. Ütü Finisajı

Ütü finisajında deri ısı ve basınç işlemine tabi tutulur. Perdah finisajının aksine olarak
basınç büyük bir yüzeye dağılır. Deri yüzeyi daha az saydam görünür, sırça daha az
belirgindir, parlaklık daha azdır, homojenlik daha iyidir. Ütü finisajında termoplastik
bağlayıcı (binder) kullanılması gerekir. Isı ve basınç etkisi ile termoplastik binder
yumuşayarak basınç yönünde şekil alır. Bu suretle homojen, düzgün (yatık) ve parlak bir
yüzey meydana gelir.

Ütüleme işlemi presle veya silindir şeklindeki ütü makinesi ile (rotopres) yapılır.
Presle ütülemede deri rotoprese göre daha uzun süre basınç ve sıcaklığa maruz kalır. Presle
ütülemede parlatılmış düz plaka veya desenli plaka kullanılır.

Bu finisaj kombinasyonu büyük dana derileri ve sığır derileri için uygulanır. Deriye
termoplastik olmayan bir binder ile dolgu katı uygulanır ve perdah yapılır. Termoplastik
binder ihtiva eden boya katı ve apre katından sonra ütü yapılır. Bu metotta, sadece perdah
finisajına göre damarlar daha az belirgin olur, siyah finisajda eteklerde meydana gelen grilik
azalır.

2.3. Kadife Finisajı

Bu uygulamada finisaj flotesi yumuşak bir fırça veya kadife ile deri yüzeyine
sürülerek yedirilir. Homojen bir dağılım ve deriye sıkı bağlanmış bir film elde edilir. Fazla
miktarda madde kullanılarak kalın bir finisaj tabakası oluşturulabilir. Bu metot genellikle
polimerizat binderlerle dolgu katı uygulamasında kullanılır.

Yarma deride sert fırça kullanılır. Dana (boxkalf) ve keçi (chevreau) dolgu katı
uygulamasında yumuşak fırça, zımparalanmış sığır derisinde kadife kullanılır. Bu çalışma
şeklinde el işçiliği fazla olduğu için genellikle makine ile çalışılmaktadır.
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2.4. Otomatik Pistole Makinesi ile Finisaj

Resim 1.1: Otomatik pistole makinesi

Günümüzün çağdaş teknolojisiyle kaliteli deri üretimini amaçlayan işletmelerin kuru
işlentide boyama veya asit atma işlemleri için kullanılan makinedir. Şase, kabin ve diğer
aksamları paslanmaz malzemeden yapılmış olup boyanması gerekli olan kısımlar epoksi
boya ile asit ve bazik ortamlara karşı korunmuştur.

Makinenin kabin kısımları kimyasallara ve paslanmaya dayanıklı kutu profil ile
takviye edilip havuz ve baca kısımları paslanmaz saç malzeme ile kaplanmıştır.

Asit veya boya püskürtme işlemini yapan tabanca ve pompalar ile pompa ve
tabancaların arasında kullanılan tesisat asit ve bazlara dayanıklı malzemelerden seçilmiştir.
Püskürtme işlemi elektronik işlemci ile sadece derinin bulunduğu bölgelere yapılmaktadır.
Bu sayede boya ve asit sarfiyatı azaltılmıştır. Ayrıca makinenin alt kısmındaki toplama
havuzu ile geri kazanım amaçlanmıştır. Elektronik işlemci vasıtası ile her tabancaya ayrı
kontrol verilerek istenilen desenlerde boyama ve benzeri işlemler yapılabilmektedir. Bant
hızı ve kafa (tabancaların bağlı olduğu dönen daire) hızı elektronik olarak
ayarlanabilmektedir. Böylece işlem kolaylığı sağlanmıştır.

Desi ölçer yardımıyla derinin kaplamış olduğu alana asit (boya) atılıp gereksiz asit
sarfiyatı engellenmiş olur. Boya atım işlemi dört pompa, dört ayrı renkte, toplam 16 tabanca
yardımıyla yapılmaktadır. Asit atma işlemi ise bir pompa sekiz tabanca yardımıyla
yapılmaktadır. Her iki işlemde de tabancalar ayarlanarak deri üzerine değişik efektler
verilebilmektedir. Ayrıca istenilen sayıda deriye aynı efekt verilebilmektedir. Tabancaların
altında bulunan hazne yardımıyla kabin içindeki tozuma (toz zerreleri – toz bulutu) en aza
indirgenmiş ve tek renk boyanın geri kazanımı sağlanmıştır. Baca sistemi ile emilen asit
zerreleri, baca nötralizasyon sistemine geçmeden önce baca kısmının iki tarafında mevcut
bulunan damla tutuculardan geçerek asit duşlama kısmına ulaşır. Bu kısımda bazla asidin
tepkimeye girebilmesi için uygun baz, toz bulutu şeklinde asit üzerine baz zerreleri hâlinde
atılır. Bazla asidin tepkimeye girmesi sonucu oluşan tuz çözeltisi nötralizasyon kazanında
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birikir ve kabin altından bir vana vasıtası ile dışarı atılır. Böylece asidin çevreye ve insan
sağlığına zarar verecek şekilde dışarı atılması engellenmiş olur.

2.5. El Tabancası ile Finisaj

Bu metotta finisaj flotesi basınçla küçük bir delikten (meme) küçük tanecikler hâlinde
deri yüzeyine püskürtülür. Bu şekilde homojen bir dağılım sağlanır, kullanılan madde
miktarı tam olarak ayarlanabilir.

Resim 2.1. El pistolesi kullanımı

Finisaj flotesi el tabancası ile genellikle hareketsiz deri üzerine tatbik edilir. Bu
uygulamada deri yüzeyinde görünür çizgi izleri meydana gelmez. Uygulama bir defa sırt
çizgisine dik olarak ince şerit hâlinde sol alttan sağ üste doğru, dönüşte bir defa sağ alttan sol
üste doğru tatbik edilir. Makine deri band üzerinde yatay hareket ederken üstten finisaj
flotesi tabancadan püskürtülür.

2.6. Dökme (Perde) Finisajı

Bu sistemde deri, aralarında açıklık bulunan itici ve çekici bant üzerinde yatay olarak
hareket ederken hazneden finisaj flotesinin perde şeklinde akması sağlanır. Perde şeklinde
akan finisaj flotesi, deri bant üzerinde yatay hareket ederken deri yüzeyine aktarılmış olur.
Bu teknik, deri yüzeyine fazla miktarda madde uygulamaya elverişlidir.

2.7. Baskı Finisajı

Deri yüzeyinde, desenli baskı silindirleri yardımıyla değişik desenler
oluşturulabilmektedir. Deri bir nakil bandı vasıtası ile üstte boya baskı silindiri, altta çekici
ve pres silindiri bulunan baskı makinesinden geçirilerek boya baskı silindirindeki desenin
deri yüzeyine tatbik edilmesi sağlanır. Baskı ve desen silindirlerinin çok pahalı olması, baskı
yapılmış derinin tabii görünümünü kaybetmesi ve yumuşak-esnek derilerin baskıya uygun
olmaması nedenleri ile bu metot yaygın uygulama alanı bulamamaktadır.
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2.8. Köpük Kaplama Finisajı

Yarma deriler için geliştirilmiş özel bir finisaj şeklidir. Polimerizat dispersiyonlar
köpük yapıcı maddelerle birlikte kullanılır. Isı etkisi ile bozunan madde köpük yaparak deri
yüzeyinde poröz bir köpük tabakası meydana getirir ve bu tabaka presleme ile düzeltilir.
Özel polimerizat (reaksiyon verici) kullanılarak esnek ve bükülmeye dayanıklı finisaj
tabakası elde edilir.

2.9. Foli Kaplama Finisajı

Özel amaçlar için deri yüzeyine foli yapıştırılarak uygulanan bir finisaj tekniğidir.
Poröz veya sıkı yapılı polivinil klorür esaslı foli deri yüzeyine yapıştırılmaktadır. Bu tabaka
termoplastik olduğu için ısı ve basınç altında presleme ile desen verilebilmektedir.

Bu şekilde deri yüzeyinde harf, rakam, desen, rozet oluşturulur ve deri ürünlerinde
aksesuar olarak kullanılır. Kaplama tekniğinde mikro poröz poliüretan foli kullanılarak
gelişme sağlanmıştır. Yarma derilere kaplanan bu tabakanın hava ve su buharı geçirgenliği
olduğu için daha sıhhidir. Kaplama tekniğinde diğer bir imkân çıkartma (transfer)
metodudur. Finisaj tabakası ters uygulama ile hazırlanır. Önce poliüretan veya nitroselüloz
apre katı, sonra boya-örtü-veya efekt katı dolgu katı taşıyıcı foli üzerine uygulanır.

Bu şekilde hazırlanmış olan foli, polimerizat dispersiyonu ile deri yüzeyine yapıştırılır,
ısı ve basınç altında preslenir, taşıyıcı foli uzaklaştırılır, finisaj tabakası deri yüzeyinde kalır.
Foli kaplama kolay ve basit bir uygulama olmasına rağmen, derinin özel şekli nedeniyle
folinin 1/3'ü zayi olur ve maliyet artar. Foli kaplamada diğer bir uygulama deri yüzeyinde
altın ve gümüş parlaklığında bir görünüm oluşturulmasıdır.

Bu renklerin elde edilmesinde alüminyum bronz foli kullanılır. Bakır bronz ile altın
parlaklığı alınabilmektedir ancak zamanla yeşil renge döner.

Kaplama ile elde edilen görünüm polivinil klorür ile deri yüzeyinde oluşturulabilir.
Deriye, bağlanmayı sağlamlaştıran bir dolgu katı uygulanır, bu tabakanın üstüne pigmentle
renklendirilmiş, yumuşatıcı ihtiva eden polivinil klorür tozu veya pastası sürülür. Bu tabaka
özel bölümlerde ısı işlemiyle film hâline getirilir.

2.10 Rolle-Gotte İle Finisaj

Rolle-Gotte makinesi finisajın deri yüzeyine daha homojen, hata oranı daha az ve daha
kısa zamanda yapılmasını sağlayan, verimi yüksek önemli bir makinedir. Rolle-Gotte
makinesi üç adet silindirik rulosu olan ve rulolarının gözenek büyüklüğü farklı olan hidrolik
sistemle çalışan önemli finisaj makinelerinden biridir. Kullanım durumuna göre hangi rulo
kullanılacaksa yanlarda bulunan yatağa ruloların ayağı yerleştirilerek kullanıma hazır hale
getirilir.
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Resim 3.2: Rolle-gotte makinesin ön cepheden görünümü

Rolle-Gotte makinesi emici pompalar ve hortumlar yardımıyla hazırlanmış finisaj
karışımını alarak rulonun üzerine boşaltır. Yan ayar göstergesinden deri kalınlığına göre
arlık ayarlanır. Bu ayarlama esnasında alt plastik silindirler kullanılır. Bu silindirler yukarıya
doğru kaldırılarak sağlanır.

Kullanılan finisaj karışımının özelliğine göre pompanın emiş oranı ve silindirik rulo
değiştirilir. Pedal yardımıyla deri alt rulolar ile finisaj çözeltisi içeren üst rulo arasından
geçerken rulo derinin sırça yüzeyini homojen olarak kaplar. Deri bant yardımıyla kurutma
kamarasına girer ve kamaranın diğer tarafından kurumuş olarak çıkar. Deri üzerine dökülen
finisaj maddesinin artan kısmı yan taraflardaki kanallar yardımıyla tekrar çözelti kabına
döner. Bu şekilde sürekli olarak dönüşüm devam eder.

Resim 3.3: Rolle-gotte makinesin kontrol paneli ve emici pompa kısmının görünümü
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Resim 3.4: Rolle-gotte makinesinde derinin boyanması ve bandan kurutma kamarasına girişi

(a) (b)
Resim 3.5: Boyanmış derinin bandan gelişi (a) ve kurutma kamarasının diğer tarafından

alınması (b)

Rolle-Gotte makineleri çalışma eni olarak 150 cm’den başlar ve 200 cm’ye kadar
devam eder. Kurutma kamarasının sıcaklığı kullanılan finisaj maddesinin niteliğine göre
değişir. Ancak ortalama olarak 70-80 0 C sıcaklıkta çalışılır. Bant hızı ise ortalama 16 - 17
m/dk’dır.Verimi; saatte sığır kanat derisi olarak ortalama 500 adet kanattır. Bütün sığır derisi
olarak 250 adet bütün deridir.

(a) (b)

Resim 3.6: Boyanmamış (a) ve boyanmış (b) derilerin görünümü

Temizlik olarak uygulama sonrası ruloların temizliği önemlidir. Su bazlı olanlar su ile
solvent bazlı olan karışımlar ise solvent içerikli çözücüler kullanılarak makinenin temizliği
yapılır. Kullanım sonrası ruloların üzeri kapatılır, tozlanması engellenerek korunmuş olur.
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2.11. Finisaj Flotelerinin Hazırlanması

Finisaj floteleri, boşalmış boya veya binder bidonlarında hazırlanır. Plastik kaplar
dayanıklılık ve kullanım açısından en uygun olanıdır. Deri finisaj maddeleri piyasada
genellikle konsantre halde bulunur. Sıvı, az veya çok viskoz deri örtü boyaları ve finisaj
yardımcı maddeleri su ve organik çözücülerde çözülmüş olup bu çözücüler az veya çok
uçucudur. Her bir maddenin konsantrasyon ve akışkanlığının son kullanıma kadar
değişmeden kalması için, bu maddelerin içinde bulunduğu kaplar sürekli olarak kapalı
tutulmalı, sıcak yerlerde bulundurulmamalıdır. Finisaj maddelerinin viskoziteleri farklıdır.

En viskoz olanlar pigmentler, kazein çözeltisi ve laklardır. Viskozitesi yüksek olan
ürünler seyreltilirken, seyreltici madde yavaşça ilave edilirken karıştırılır. Birçok maddenin
karıştırılması ile elde edilen finisaj flotelerinin hazırlanmasında önce en viskoz olandan
başlayıp azalan viskozite sırasına göre diğer maddeler karıştırılmalı ve toplam karışım
kullanım konsantrasyonuna seyreltilmelidir. Bu kuralın istisnası olarak; alkali ile viskozitesi
artan polimerizat dispersiyonları kazein ile çökme meydana getirecekleri için, seyreltilmiş
floteye ilave edilmelidir.

Organik çözücü maddeler karışımı ile seyreltilen nitroselüloz boya ve lakları,
çözücüler bir arada karıştırılıp tiner hazırlandıktan sonra seyreltilmelidir. Her bir çözücü tek
tek ilave edilirse bulanma ve çökme meydana gelebilir. Finisaj floteleri kullanılmadan önce
çok ince gözenekli elek veya tülbentten süzülerek çözünmemiş, topaklanmış, taneli veya
jelatimsi kısımlar ayrılmalıdır. Bu kaba taneli maddeler, tabanca makinesinde uygulama
sırasında tabanca memelerini tıkarlar, dökme makinesinde homojen akmayı engelleyerek
perde yapısının bozulmasına neden olurlar. Dökme makinesi ve havasız tabanca (Airless)
makinesinde çalışırken finisaj flotelerinin köpük yapmasını önlemek için, köpük giderici
maddeler kullanılmalıdır.

Kazein ve diğer protein binderler ile kazeinli örtü boyaları antiseptik madde ihtiva
ederler. Kazein ihtiva eden bu ürünler seyreltildiği zaman antiseptik maddeler etkilerini
yitirirler. Bu çözeltiler uzun süre bekletilirse kokuşma başlar, bu nedenle antiseptik madde
ilave edilmelidir. Finisaj flotelerinin hazırlanmasında saf su kullanılması faydalıdır. İşletme
suyunda bulunan sertlik verici maddeler leke oluşmasına ve hatta tuz çıkmasına neden
olabilirler. Demir bileşikleri finisaj flotelerinin stabilitesini ve finisajın kalitesini etkiler.

Resim 2.1: Hazırlanmış finisaj çözeltisi
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2.12. Finisaj Flotelerinin Deriye Uygulanması

Finisaj maddeleri genellikle seyreltik halde kullanılarak deri yüzeyinde fazla kalınlık
yapmayan şeffaf veya en azından çok ince bir tabaka bir film meydana gelir. Çoğu hâlde
uygulama metotları birbiri ile kombine edilmektedir. Sıkı ve kalın film katları, birinci
derecede dolgu katı, dökme veya sürme metodu ile uygulanır. İnce tabakalar için floteler,
kontrast boyama veya apre katları tabanca ile uygulanır. Bu gruplamanın kesin sınırları
yoktur, imkânlara veya duruma göre daha değişik uygulamalar yapılabilir.

Örnek Uygulama
Pigment (astar kat) : X
Binder : X
Su : 2X
Vaks : 1/5 Su

Not: Bu uygulama softy deri uygulamaları için olup farklı deri uygulamaları için
kullanılan madde çeşitleri ve miktarları değişir.

Kadife ya da pistole ile deri yüzeyine 2-3 defa uygulama yapılır. Kuruduktan sonra ütü
(pres) yapılır.

Ütü (pres) sonrası uygulaması;
Pigment : X
Binder : 2X
Su : 2X

Kadife ya da pistole ile deri yüzeyine 2-3 defa uygulama yapılır. Kuruduktan sonra ütü
(pres) yapılır.

(a) (b)

Resim 2.2: Otomatik pistolede (a) ve rolle-gotte de (b) derinin boyanması

Örneğin pistole ile uygulamanın yapılması: Kanat deri cila tezgahına sırt tarafı
kendimize ve cilt tarafı yukarıya gelecek şekilde düzgünce serilir. Pistole ile kısa kenar
boyunca paralel hareketler yapılarak derinin yüzeyine tatbik edilir. Bu işlem kurutularak 3-4
defa tekrarlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Tekniğine Göre Deri Yüzeyini Boyayınız.

Kullanılan araç gereçler; Rolle-Gotte makinesi, boyamaya hazır deri, istif
sehpası

İşlem Basamakları Öneriler

 Roll-Gotte makinesinin rulolarını
hazırlayınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Eldivenlerinizi takınız.
 Uygulama ile ilgili güvenlik tedbirlerini
alınız.
 Rolle-Gotte makinesinin ilgili rulosunu
finisaj için hazır hâle getiriniz.
 Çalışmasını kontrol ediniz.

 Makine ayarlarını yapınız.  Makinenin bant hızı ayarını kontrol
ediniz.
 Kabin sıcaklık ayarını kontrol ediniz.
 Deriye göre rulolar arsı mesafe ayarını
kontrol ediniz.

 Deriyi boyama yerine getiriniz.  Derileri dikkatlice boya yerine getiriniz.

 Makineyi çalıştırınız.  Makine çevresinin kontrolünü yapınız.
 Makineyi dikkatlice çalıştırınız.

 Deriyi cilt tarafı yukarıya gelecek
şekilde makineye veriniz.

 Deriyi makinenin tablasına dikkatlice
yerleştiriniz.
 Derinin makine tarafından dikkatlice
alınmasını sağlayınız.
 Deride kırışıklık ve potluk oluşmamasına
dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Deriyi makineden geçiriniz.  Deriyi makineden dikkatlice geçiriniz.

 Tünelin diğer ucundan deriyi alınız.  Deriyi dikkatlice alınız.

 Deriyi istif yapınız.  Derileri istif üzerine dengeli olarak
koyunuz.
 Derileri sırt ve etek kısımlar aynı tafra
gelecek şekilde istifleyiniz.
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 Otomatik pistole makinesi ile finisaja hazır derilerin yüzey boyamasını yapınız.

Kullanılan araç ve gereçler; otomatik pistole makinesi, finisaja hazır deri, istif
sehpası

İşlem Basamakları Öneriler

 Otomatik pistole makinesinin bant hızı
ayarlarını yapınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 İş ile ilgili güvenlik tedbirlerini
alınız.

 Otomatik pistole makinesinin tabanca
dönüş hızını ayarlayınız.

 Uygun dönüş hızına ayarlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ–2
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 Makinenin püskürtme ayarını yapınız.

 Püskürtme ayarının istenilen
nitelikte olmasına özen gösteriniz.

 Çözeltileri pistole makinesine koyunuz.  Finisaj çözeltisini dikkatlice
makinenin çözelti kabına koyunuz.

 Derileri pistole makinesinin yanına
getiriniz.

 Derileri düzgünce taşıyınız.

 Derileri cilt yüzeyi yukarı gelecek
şekilde pistole makinesinin tablasına
yerleştiriniz.

 Derileri kuralına uygun olarak
dikkatlice yerleştiriniz.
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 Derileri pistole makinesinden geçiriniz.  Derileri pistole makinesinden
dikkatlice geçiriniz.

 Derileri pistole makinesinin diğer
tarafından alınız.

 Derileri makinenin diğer
tarafından dikkatlice alınız.

 Derilerin kontrolünü yapınız.  Finisaj ve kuruluk kontrolünü
yapınız.

 Derileri istifleyiniz.  Derileri kuralına uygun olarak
dikkatlice istifleyiniz.

 Makinelerin temizliğini yapınız.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir

1. Roll-Gotte makinesinin rulolarının temizliğini kontrol ettiniz
mi?

2. Makine ayarlarını yaptınız mı?

3. Derileri boyama yerine getirdiniz mi?

4. Makineyi çalıştırdınız mı?

5. Deriyi cilt tarafı yukarıya gelecek şekilde makineye
yerleştirdiniz mi?

6. Kırışıklık ve potluk kalmamasına dikkat ettiniz mi?

7. Tünel çıkışı deriyi dikkatlice aldınız mı?

8. Derinin boyasının ve kuruluğunun kontrolünü yaptınız mı?

9. Deriyi dikkatlice istiflediniz mi?

10. Çalışmalarınızda eldiven kullandınız mı?

11. Çalışmalarınızda önlük kullandınız mı?

12. Çalışma alanının temizliğini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı maddeye göre finisaj türlerinden değildir?
A) Kazein finisajı B) Nitro selüloz finisajı
C) Poliüretan finisajı D) Pistole finisajı

2. Dolgu kat uygulaması ve üzerine Nitro selüloz tatbik edilmesi hangi tür derilere
uygulanmaz?

A) Zımparalı derilere uygulanmaz.
B) Cilt yüzeyi düzgün ve dolgun derilere uygulanmaz
C) Yarma derilere uygulanmaz
D) Sırça hatalı derilere uygulanmaz.

3. Deri yüzeyinin basınç altında sürtme hareketi ile düzgünleştirilip parlatılması esasına
dayanır.

Yukarıda tanımı yapılan finisaj türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pistole finisajı B) Dökme finisaj
C) Perdah finisajı D) Kadife finisajı

4. Deri ısı ve basınç işlemine tabi tutulur, basınç büyük bir yüzeye dağılır.
Yukarıda tanımı yapılan finisaj türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ütü finisajı B) Dökme (perde) finisajı
C) Perdah finisajı D) Foli kaplama finisajı

5. Özel amaçlar için deri yüzeyine yapıştırılarak uygulanan bir finisaj tekniğidir. Poröz veya
sıkı yapılı polivinil klorür esaslı olup deri yüzeyine yapıştırılmaktadır.

Yukarıda tanımı yapılan finisaj türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ütü finisajı B) Dökme (perde) finisajı
C) Tabanca finisajı D) Foli kaplama finisajı

6. Aşağıdakilerden hangisi renklendirme yapmak için hazırlanan karışımda bulunmaz?
A) Vaks
B) Lak
C) Binder
D) Pigment karışımı

7. Finisaj maddelerinin viskoziteleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Finisaj maddelerinin viskoziteleri farklıdır
B) En viskoz olanlar; pigmentler, kazein çözeltileri ve laklardır
C) Viskozitesi yüksek olan ürünler seyreltilir, düşük olanlar seyreltilmez.
D) Viskozitesi düşük olan ürünler seyreltilir, yüksek olanlar seyreltilmez

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

8. ( ) Softy derilerin renklendirilmesi için deri yüzeyine 4-6 defa uygulama yapılır.

9. ( ) Deri finisaj maddeleri piyasada genellikle konsantre hâlde bulunur.

10. ( ) Finisaj flotelerinin hazırlanmasında saf su kullanılması faydalıdır. İşletme suyunda
bulunan sertlik verici maddeler leke oluşmasına ve hatta tuz çıkmasına neden olabilirler

11. ( ) Sırçalı deri üretiminde, deri yüzeyinde ince bir tabaka meydana getiren “Nitroselüloz
finisaj” önem kazanmaktadır.

12. (…) Binder finisajında kullanılan dispersiyon halindeki sulu termoplastik polimerizatlar
önemli olmayıp kullanılmadan da binder finisajı yapılabilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Gerekli ortam sağlandığında görünümüne göre deri yüzeyini boyayabileceksiniz.

 Bulunduğunuz bölgede en çok hangi görünüme sahip deri üretilmektedir?
Görünümüne göre deri üretiminin mevsimlerle ilgisini araştırınız.

 Deri üretiminde finisaj çeşitlerinin maliyet, kolaylık ve zorluk açısından
araştırmasını yapınız.

3. GÖRÜNÜMÜNE GÖRE FİNİSAJ
ÇEŞİTLERİ

3.1. Lak Finisaj

Lak finisajı; deri yüzeyinin kalın bir lak tabakası ile kaplandığı finisaj şeklidir. Bu
finisajla derinin tabii görünümü ve karakteristik deri tutumu kaybolur. Çok düzgün, yüksek
parlaklıkta, plastik tutum ve görünümde bir deri elde edilir. Lak deride (rugan) yüksek
parlaklık ve canlılık temin etmek için dolgu katı kuvvetli pigmentlendirilir ve lak katı şeffaf
uygulanır. Bu uygulamada beyaz renk sarımsı görüneceği için istisna teşkil eder.

Klasik rugan finisajı siyahtır. Dolgu katı siyah pigmentle renklendirilir. Bu kat üzerine
az pigmentle renklendirilmiş lak uygulanır, son katta organik çözücülerde çözünen boyalarla
renklendirilmiş lak tatbik edilir.

Boyamada violeye çalan renk tercih edilir. Siyah rugan deri üzerine bizmut oksi klorür
serpilip kuru bir kumaşla ovularak, su üzerinde yüzen mineral yağ ve petrolün oluşturduğu
ışığı yansıtan görünüm elde edilir. Diğer bir moda efekti; yumuşak olarak şişlenmiş deri
poliüretan lak ile bilinen şekilde finisaj yapılır. Yüksek parlaklıkta son kat lak tatbik
edildikten sonra yüzey yapışkan olmayacak şekilde kurutulur.

Deri buruşturulup katlanarak tahta çerçeveler içinde sıkıştırılır, sıcak ortamda lak tam
serleşene kadar bekletilir. Katlar açılarak düzgünleştirilen deride katlanma yerleri kalıcı bir
desen meydana getirir.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
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3.2. Örtücü Finisaj

Deri yüzeyinin homojen, kalın bir finisaj tabakası ile kaplanması şeklinde uygulanan
bir finisaj şeklidir. Bu finisaj özellikle yarma deri ve zımparalanmış deride uygulanır. Sığır
derilerinde sırça hatalarını gidermek için yüzeysel veya derin zımpara yapılır. Bu işlemle
homojen görünüme getirilen deri yüzeyi lifli bir yapıya sahiptir. Zımparalanmış veya yarma
derilerin yüzeyi, yüksek oranda anorganik pigment ihtiva eden dispersiyon polimerizatlarla
kapatılır. Deri yüzeyi ile finisaj tabakasının sağlam bağlanmasını temin etmek için, sırça
sabitleştirici bir emprenye (dolgu) yapılır.

Bu işlemle deri yüzeyinde lifler arasındaki boşluklar kısmen doldurulur ve derinin
emiciliği, daha sonra uygulanan dolgu ve örtü katının kesite işlemeden sıkıca bağlanacağı
şekilde azaltılır. Emprenye binderi retikular tabakaya kadar inerek sırça tabakası ile retikular
tabakayı birbirine bağlamalıdır. Emprenye uygulaması ile sırça boşluğu ortadan kaldırılır.

Örtücü finisaj tabakası üzerine nitroselüloz lak veya emülsiyonu ve poliüretan lak
veya dispersiyonu apre olarak uygulanabilir. Deri yüzeyi ütü ile düzeltilebilir veya presleme
ile desen basılabilir.

3.3. Anilin Finisaj
Anilin finisajda deri yüzeyinin tabii görünümü muhafaza edilir, sırça tanecik yapısı

açık ve koyu renk tonları halinde daha belirgin hale gelir. Anilin finisaj, sırçada ince bir
finisaj filmi meydana gelecek şekilde uygulanır. Finisaj sırçalı deride saydam boya ve apre
katından oluşur. Renk tonu, boya çözeltisiyle veya organik pigmentlerle homojen hale
getirilir. Genellikle açık renk taban üzerine, daha koyu bir ton tabanca boyama ile tatbik
edilerek anilin deri için karakteristik olan daha canlı, parlak bir boya efekti oluşturulur. Deri
rengi ile finisaj filminin rengi birbirine yakınsa veya finisaj filminin rengi deri renginden
daha açıksa anilin efekti oluşturulamaz.

Anilin finisajın parlak-canlı görünümü mat bir apre katı ile temin edilemez. Renksiz
mat apre katı bulanık bir görünüm, boyalı apre katı ise mat-cansız bir görünüm meydana
getirir. Gerekli hallerde anilin finisajda sırça sabitleştirici bir dolgu katı uygulanır. Dolgu
katında çok ince taneli, elektrolit dayanımı olan poliakrilat dispersiyonu veya düşük
viskoziteli polimerizat çözeltisi kullanılır.

Binderin deriye işlemesini temin için penetratör kullanılır. Anilin deride ince finisaj
filmi, basınçlı hava tabancası ile az miktarda finisaj maddesi kullanılarak meydana getirilir.
Anilin boya katı; polimerizat, nitroselüloz, poliüretan, kazein kombinasyonlarından meydana
gelir. Yüzeyin düzgünleştirilmesi ve parlaklık verilmesi için perdah veya ütü kullanılabilir,
ütüleme ile renk tonu daha iyi muhafaza edilir, perdahta renk koyulaşır. Perdahlama ile daha
parlak ve daha canlı anilin efekti alınabilir.

3.4. Semi Anilin Finisaj

Semi Anilin Finisaj genellikle hafif zımparalanarak sırça yapısı düzgünleştirilmiş
derilere uygulanır. Sırça sabitleştirici bir dolgu katı üzerine az veya çok örtücü bir boya katı
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uygulanır. Ütü ve presle desen baskı ile yüzey homojen görünümlü bir hale getirilir. Renksiz
veya renklendirilmiş apre katı tatbik edilir.

Anilin finisajda olduğu gibi açık zemin üstüne daha koyu bir boya tabakası
uygulanarak daha iyi bir görünüm elde edilir. Sırça yapısı ne kadar düzgün ve ince taneli ise,
o ölçüde az örtücü ve ince film tabakası oluşturulur.

Sırça yapısı kötüleştikçe finisaj filminin örtücülüğü ve kalınlığı artar. Sırça kaba
görünümlü ise ve sürtünme ile aşınmış bölgeler varsa, sırça polisajla düzgün hale getirilir.
Polisaj katı boya çözeltisi veya pigmentle renklendirilir. Deride sırça zedelenmesi ve kıl
dipleri varsa zımpara yapılır, ön boyama ile sırça sabitleştirici emprenye katı, pigmentli
dolgu katı, boya ve apre katı uygulanır. Azalan sırça kalitesi ile uygulanan finisaj katlarının
sayısı artar.

3.5. Yağ Finisajları

Saraciyelik ve ayakkabılık “yağlı deriler” olarak tabir edilen (Pull-Up, Crazy Horse ve
Timberland gibi) derilerin efekt görünümlerinin iyi olması için güçlü bitkisel ve sentetik
retenaj yapılmış olması gerekir. Bitkisel - sentetik debagat veya bitkisel - sentetik retenaj
gören kromlu derilerde dış yüzeyler anyonik yağlarla çoğu kez yetersiz yağlanır.

Yetersiz yağlanmaktan dolayı kuru kalan ve çatlayan bu dış yüzeylerde, katyonik
yüzey yağlama yapılarak elastikiyet ve yumuşaklık sağlanır. Bitkisel sentetik retenaj gören
kromlu derilerin son yağlama banyolarında ilave yağlama maddesi olarak katyonik yağ
kullanılması uygundur.

Katyonik yağ, anyonik yağların etkilerini tamamlamakta ve bu nedenle de genellikle
anyonik yağlardan sonra ilave edilmektedir. Finisaja hazır ciltli anilin veya zımparalı
derilerde de finisaj tabakasının deriye göçünü önlemek amacıyla tabanca veya kadife ile ilk
katta katyonik yağ tatbik edilir. Yağlı deri tiplerinin başlıcaları şunlardır;

 Crazy Deri
 Pull-Up Deri
 Antik Deri

 Crazy Deri: Cildi 400 numara zımpara ile hafifçe alınmış temiz nubuk
derilere kadife ya da Pistole ile tatbik edilir. Gece dinlenmeye bırakılır.
Kuruyup çektikten sonra çok hafif sıcak pres yapılır. Crazy horse yağı
istenirse cildli vidala üstüne de aynı şekilde tatbik olunabilir.

 Pull-Up Deri: Yağlı görünümlü bir deri çeşididir. Deriler yağlı, yumuşak
ve kaygan tutumludur. Yağı tatbik edildikten sonra bir gece bekletilip
ertesi gün 100 oC’de preslenerek aşırı yağlılık önlenir. Deri hafifçe
açıldığında hoş ve istenilen bir beyazlama belirir.

 Antik Deri: Yağlı görünümlü bir deri çeşididir. Deriler yumuşak ve
kaygan tutumludur. Derilere yağ tatbik edildikten sonra (50-70)0C’de
pres yapılarak deriler biraz karartılır. Deri yüzeyi parlak ve hoş bir tutum
kazanmış olur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Görünümüne göre yüzey boyama yapınız.

Kullanılan araç gereçler; Yağ ve mumlu finisaj yapılacak deri, pistole makinesi, askı
çubuğu, askı paralelleri

İşlem Basamakları Öneriler

 Yağ ve mumlu finisaj
yapılacak derileri ayırınız.

 İş önlüğünüzü giyiniz
 Eldivenlerinizi takınız.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Uygulama ile ilgili güvenlik tedbirlerini alınız.
 Yağlı finisaj yapılacak derileri dikkatlice
ayırınız.

 Yağ çözeltisini hazırlayınız.  Yağ çözeltisi bileşenlerini dikkatice tartınız.
 Yağ çözeltisini iyice karıştırınız.

 Mum çözeltisini hazırlayınız.  Mum çözeltisi bileşenlerini dikkatlice tartınız.
 Mum çözeltisini iyice karıştırınız.

 Pistole makinesinin ayarlarını
kontrol ediniz.

 Pistolenin püskürtme ayarını kontrol ediniz.

 Çözeltileri pistole makinesine
koyunuz.

 Finisaj çözeltisini dikkatlice makinenin çözelti
kabına koyunuz.

 Derileri pistole makinesinin
yanına getiriniz.

 Derileri düzgünce taşıyınız.

 Derileri cilt yüzeyi yukarı
gelecek şekilde pistole
makinesinin tablasına

 Derileri kuralına uygun olarak dikkatlice
yerleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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yerleştiriniz.

 Derileri pistole makinesinden
geçiriniz.

 Derileri pistole makinesinden dikkatlice
geçiriniz.

 Derileri pistole makinesinin
diğer tarafından alınız.

 Derileri makinenin diğer tarafından dikkatlice
alınız.

 Derilerin kontrolünü yapınız.  Finisaj ve kuruluk kontrolünü yapınız.

 Derileri istifleyiniz.  Derileri kuralına uygun olarak dikkatlice
istifleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Yağ ve mumlu finisaj yapılacak derileri ayırdınız mı?

2. Yağ çözeltisini hazırladınız mı?

3. Mum çözeltisini hazırladınız mı?

4. Pistole makinesinin ayarlarını kontrol ettiniz mi?

5. Çözeltileri pistole makinesinin ilgili kısmına koydunuz
mu?

6. Derileri pistole makinesinin yanına getirdiniz mi?

7. Finisajı yapılacak deriyi cilt yüzeyi yukarı gelecek şekilde
pistole makinesinin tablasına dikkatlice yerleştirdiniz mi?

8. Derileri pistole makinesinden dikkatlice geçirdiniz mi?

9. Derileri pistole makinesinin diğer tarafından dikkatlice
aldınız mı?

10. Derilerin kontrolünü yaptınız mı?

11. Derileri dikkatlice istiflediniz mi?

12. Çalışmalarınızda eldiven kullandınız mı?

13. Çalışmalarınızda önlük kullandınız mı?

14. Çalışma sonrası etrafın genel kontrolünü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Sırça yapısı kötüleştikçe finisaj filminin örtücülüğü ve kalınlığı artar.

2. ( ) Örtücü finisaj deri yüzeyinin homojen, kalın bir finisaj tabakası ile kaplanması
şeklinde uygulanan bir finisaj şeklidir.

3. ( ) Finisajda kullanılan penetratörler binderlerin deri kesitine işlemesini önler.
Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

4. Deri yüzeyinin tabii görünümünün muhafaza edildiği, parlak ve canlı finisaj türü
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örtücü finisaj B) Anilin finisaj
C) Lak finisajı D) Yağlı finisaj

5. Aşağıdakilerden hangisi lak finisajının özelliklerinden değildir?
A) Derinin tabii görünümü ve karakteristik deri tutumu kaybolur.
B) Çok düzgün, yüksek parlaklıkta, plastik tutum ve görünümde deri elde edilir.
C) Rugan deri elde etmek için dolgu kat kuvvetli pigmentlendirilir.
D) Klasik rugan finisajı genellikle beyaz olur.

6. Aşağıdakilerden hangisi yağlı finisaj görmüş deri tiplerinden değildir?
A) Softy deri B) Antik deri
C) Pull-Up deri D) Crazy deri

7. Yağlı görünümlü bir deri çeşididir. Deriler yağlı, yumuşak ve kaygan tutumludur. Yağı
tatbik edildikten sonra bir gece bekletilip ertesi gün 100 derecede preslenir.

Yukarıda tanımı yapılan deri türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Crazy deri B) Antik deri
C) Pull-Up deri D) Anilin deri

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi finisajın amacı değildir?
A) Derinin görünümünü değiştirmek
B) Derinin kullanım özelliklerini iyileştirmek
C) Deriyi dayanıklı hale getirmek
D) Deriye alan kazandırmak

2. Aşağıdakilerden hangisi finisaj tabakasının özelliklerinden değildir?
A) Yapıştırıcı ve organik çözücülere karşı dayanıklı olmalıdır.
B) Renk değişikliği ve sertleşme olmamalıdır.
C) Kalıcı şekil değişikliği oluşturmalıdır.
D) Finisajda uygulanan katlar birbirleriyle uyumlu olmalı ve birbirine sağlam bağlanmalıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi finisajın son uygulama katıdır?
A) Dolgu katı
B) Renklendirme katı
C) Boya katı
D) Apre katı

4. Aşağıdakilerden hangisi dolgu katının özeliklerinden değildir?
A) Yumuşak ve esnek olmalı
B) Deriye sağlam bağlanmalıdır
C) Doldurucu olmalı, sırça boşluğu yapmamalı ve iki kat uygulanmalıdır.
D) Dolgu kat deriye yüzeysel bağlanmalı ve yüzeyde kalın tabaka oluşturmalıdır.

5. Deriye uygulanan en son ve en ince finisaj katı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dolgu katı
B) Apre katı
C) Boya katı
D) Astar renklendirme katı

6. Aşağıdakilerden hangisi ara kat renklendirmelerinde kullanılmaz.?
A) Vaks
B) Binder
C) Su
D) Pigment maddesi

7. Kazein finisajda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Yumuşatıcı
B) Mum özellikli madde
C) Penetratör
D) Reçine özellikli madde

MODÜL DEĞERLENDİRME
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8. Basınçlı hava ile deri yüzeyine küçük tanecikler halinde püskürtülerek uygulaması yapılan finisaj
metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pistole metodu
B) Dökme (perde) metodu
C) Kadife metodu
D) Fırça metodu

9. Aşağıdakilerden hangisi Rolle-Gotte için yanlıştır?
A) Verimi yüksektir.
B) Homojen finisaj sağlar.
C) Deri yüzeyine finisaj işlemini alt rulo yapar.
D) Derinin taşınımı bant sistemi ile sağlanır.

10. Aşağıdakilerden hangisi yağlı finisaj uygulanmış deri türüdür?
A) Softy deri
B) Antik deri
C) Anilinli deri
D) Rugan deri

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1- C

2- A
3- C
4- C
5 A
6 B
7 C
8 D
9 B

10 D
11 A
12 C
13 A
14 D
15 C
16 D
17 D
18 C
19 DOĞRU
20 YANLIŞ
21 YANLIŞ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1- D
2- B
3- C
4- A
5- D
6- B
7- D
8- YANLIŞ
9- DOĞRU

10- DOĞRU
11- DOĞRU
12- YANLIŞ

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1- DOĞRU
2- DOĞRU
3- YANLIŞ
4- B

5- D

6- A

7- C

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1- D
2- C
3- D
4- D
5- B

6- A
7- C
8- A
9- C

10- B
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