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ABSTRACT: Enhancing fastness properties of thermochromic dyes and pigments provide unique and assertive design opportunities
and an innovative approach for leather industry. For this purpose, the ageing behavior of thermochromic pigments (cold and touch
activated) used in leather finishing process by the addition of UV absorbent and cross-linker was investigated. The color changing
effect of thermochromic leathers was determined spectrophotometrically prior and subsequent to accelerated ageing tests performed
under two different conditions (only heat and heat associated with relative humidity). No significant effect of ageing was found on
thermochromic leathers. However, a partial decrease was determined for the cold activated leathers and it was prevented by the use of
UV absorbent and cross-linker.
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SICAKLIĞA DUYARLI DERİLERİN YAŞLANMA DAVRANIŞLARI
ÖZET: Termokromik boyaların ve pigmentlerin haslık özelliklerini artırmak deri endüstrisine benzersiz ve iddialı tasarım olanakları
ile yenilikçi bir yaklaşım sağlar. Bu nedenle, finisaj işlem basamağında bir çapraz bağlayıcı ve UV absorban eşliğinde kullanılan
termokromik pigmentlerin (soğuk ve dokunma aktiviteli) yaşlanma davranışları incelenmiştir. Termokromik derilerin renk değiştirme
özellikleri sadece sıcaklık ve sıcaklık ile bağıl nemin beraber etkisinin incelendiği hızlandırılmış yaşlanma testlerinin öncesi ve
sonrasında spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, termokromik deriler üzerine yaşlanmanın anlamlı bir etkisi tespit
edilememiştir. Fakat soğuk aktiviteli derilerde kısmi bir azalma belirlenmiş ve bu solma UV absorban ve çapraz bağlayıcı kullanımı
ile engellenmiştir.
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