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Product Information Process Auxiliaries 
 

Lava® Fix CPK 01 
 

Sentetik kıvamlaştırıcı  

 

Kullanım Alanı Özellikle pigment baskıda kullanılan APEO içermeyen kıvamlaştırıcı 

Özellikler - temiz ve net baskı sağlar 

- kuru ve ıslak haslıkları zayıflatmaz 

- renk verimini ve parlaklığını korur   

- kumaş tuşesini etkilemez 

- kullanımı kolay 

- direkt olarak baskı patına ilave edilebilir 

- adjust the viscosity very fast. 

- Kıvamı ve viskositeyi hızlıca ayarlar 

Kimyasal Yapısı Akrilik kopolimer  

Teknik Bilgler Görünüm: Beyaz kıvamlı sıvı 

pH değeri: 7 – 9 ( direkt üründe) 

İyonik yapısı: Anyonik  

Viscosite : < 1000 cps( Brookfield LTV30 rpm)  

Raf Ömrü: Kapalı ambalajında 1 yıl 

Kullanmadan yada numune almadan önce iyice karıştırınız.                                    
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Uygulama  

 Lava Fix CPK 01 pamuklu ve sentetik kumaşların pigment baskı patları 
için uygun bir kıvamlaştırıcıdır. Lava Fix CPK 01 çok ince bir 
dispersiyonu vardır ve sui le karışabilir. Dolayısıyla, çok kısa süre kıvam 
verir ve homojen bir pat sağlar. 

Lava Fix CPK 01 baskı patı üzerine direkt olarak ilave edilir ve tüm 
yardmcı kimyasallar ile birlikte pata verilebilir, ancak pigment ile birlikte 
olmaz. 

• Kerosen içerikli patları kıvamlaştırmak için  

32 – 37 g/kg      Lava Fix CPK 01    

• Kerosen içermeyen patları kıvamlaştırmak için 

42 – 45 g/kg     Lava Fix CPK 01    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti  
Mecidiye Mah.Cenap Sahabettin Sok.No:24 

34718, Kosuyolu / Kadikoy  

Istanbul - Turkey 

Telephone         +90  216 544 15 00 
Fax(sales)         +90  216 339 90 48  

Fax (marketing)            +90  216 339 90 63 

DyStar.Auxiliaries@DyStar.com 

www.DyStar.com 

 

Yukarıda yazılı bilgiler ile sözlü, yazılı ve deneysel yollardan verilen danışma 
hizmetleri eldeki son verilere dayanmaktadır, ancak bunlar üçüncü şahıslara ait 
korunmuş haklar dahil, eldeki erişebilir en iyi bilgi kaynaklarına göre verilmiş olup 
(bizim için) hiç bir yükümlülük taşımamaktadır. Danışılan bilgiler, gerek bu 
bilgileri gerek ilgili ürünler için öngörülen yöntem ve amaçları uygunluk 
bakımından şahsen gözden geçirme yükümlülüğümüzü kaldırmadığı gibi 
ürünlerimizin uygulanması ve kullanılması, - ürünlerimizin danışmanlık 
hizmetlerine göre imali kontrolümüz dışında cereyan edeceğinden - , tümü ile 
kendi sorumluluğunuz altındadır. Ürünlerimizin satışı Genel Satış ve Teslim 
Şartlarına göre gerçekleştirilir. 
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