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 Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Fin USI 

 

Kullanım Alanı Denim giysilerde moda efekti sağlayan ve aynı zamanda mukavemet 
arttıcı apre malzemesi 

Özellikleri   Yumuşak tutum verir 

 Denim kumaşta reçine uygulamalarında kopma ve yırtılma 
mukavemetini arttırır 

 Denim üzerine gri ve çok parlak efekt veriri 

 Diğer su bazlı dispersiyonlar ile birleştirilebilir 

Kimyasal Yapısı Polimer emülsiyon 

Teknik bilgiler  Görünüş:               beyaz emülsiyon 

pH :                                 6 - 8 

İyonite :                           zayıf aniyonik 

Raf ömrü:               orijinal ambalajında 12 ay 

Numune almadan ya da kullanmadan önce iyice karıştırınız 

Numune aldıktan veya kullandıktan hemen sonra ambalajı kapatınız 

+ 3°C nin altında  ve + 35°C nin üzerinde saklamayınız 
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Uygulama                      
Bu ürün geleneksel tekstil apre uygulamalarında kullanılabilir. Bu 
uygulamalar hakkında bilgi almak için Apre Yardımcı (Finishing 
Auxiliary)  teknik sayfasına bakabilirsiniz. 

 Denim yıkama uygulamaları 

Sprey uygulaması: 

30 – 200 g/l  Lava Pret RCI 

50 – 150 g/l Lava Fin USI 

50 – 200 g/l Lava Fin 936 

10 – 20 g/l Lava Wet M-DF 

         X g/l  su     

Uygulanacak sprey miktarı kumaşa , istenilen apre etkisine ve kullanılan 
farklı katkı malzemelerine bağlı olarak belirlenir. 

Kumaşın mukavemet kaybının azaltılması için 90- 100ºC de ön kurutma 
mutlaka tavsiye edilir. 

Kurutmanın ardından fikse işlemi için alttaki işlemler takip edilir 

Daldırma uygulaması (daldırma/ santrfüj/ kurutma /fikse) 

30 – 150 g/l  Lava Pret RCI 

50 – 100 g/l Lava Fin USI 

50 – 100 g/l Lava Fin 936 

  10 – 20 g/l Lava Wet M-DF 

           X g/l  su     

Daldıktan birkaç dakika sonra çıkarın. 

150ºC de fikse 

                                        

                                                       Fikse İşlemi 

                                                       Fikse işlemi için mutlaka 150 ºC önerilir. Fikse süresi, kumaş tipine  ve ön          

                                                       işlem koşullarına göre belirlenir. Kumaş üzerindeki sıcaklık 150 ºC ye  

                                                       ulaştığından itibaren fikse süresi ölçülmeye başlanır. Bu nedenle , bu  

                                                       süreye ulaşmak için gerekli süre gözönüne alınmalıdır. Fikse aşamasında  

                                                       gereken optimum süre için  aşağıda önerdiğimiz sürelerin kullanılmasını   

                                                       öneririz ancak bu süreler elbette makine tipine bağlı olarak değişebilir.  

                                                       Mutlaka kontrollü ön deneme tavsiye ederiz. 

 

                                                        



 

 
 

      

 

      

Lava Fin USI- 2018/04  Page 3 of 3 

                                                       Ön kurutma yapılmış mamuller için   10 dakika 

                                                       Islak mamuller için 15-20 dakika 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti  
Mecidiye Mah.Cenap Şahabettin Sok.No:24 

34718, Koşuyolu / Kadıköy – İstanbul 

Telefon 0  216 544 15 00 
Faks (satış) 0  216 339 90 48  

Faks (pazarlama) 0  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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