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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Con LSB 

 
 

Kullanım alanı  Indigo boyalı yüzeylerde lazer efekti düzgünleştirici ürün 

Özellikler - Su ile her oranda kolaylıkla seyreltilebilir 

- Makina sprey, daldırma, fırçalama ve spreyleme ile uygulanabilir 

- Lazer efektini düzgün bir şekilde geliştirir 

- Lazerli alan üzerinde kum efektini geliştirir 

- Lazerli alan üzerinde net mavi parlak görüntüyü geliştirir 

- Bazı durumlarda permanganatın yerini alabilir 

- Düzgün lazer etkisi sağlar. 

Kimyasal yapısı Nötral tuz ve polimer kombinasyonu 

Teknik Bilgiler Görünüm: renksiz, berrak, sıvı.  

pH:   2.00 - 3.00 (1%)                                                      

Raf ömrü:   1 yıl                    

  + 25°C nin üzerinde muhafaza etmeyiniz, aksi takdirde kullanıla-
maz hale gelebilir 
 
+ 3°C nin üzerinde serin yerde muhafaza ediniz 
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Uygulama 

Lava Con LSB lazer efektiyle kontrastı arttıran özel olarak formüle edilmiş 
bir üründür. Lava Con LSB uygulanan ve lazer işlemi gören ürünün kon-
trast etkisi artar. Lazer uygulanmayan, ürünle muamele gören yerler 
etkilenmez. Bu yüzden spreyleme yaparken hassasiyet çok önemli 
değildir 
 

Kullanım önerisi 

Sprey uygulama 

200-500 g/l Lava Con LSB 
 
Oda sıcaklığında kurutulması önerilir. 
 
50°C nin altında fırın yada tamburlu kurutucuda kurutulabilir 
 
Lazer işleminden önce kumaş %100 kuru olmalıdır-dokunarak kontrol 
edin ve nemden uzak tutun 
 
Lazer uygulama 

Daldırma uygulaması (Daldırma/sıkma/kurutma) 
 

50-250 g/l Lava Con LSB 
 
50°C nin altında fırın yada tamburlu kurutucuda kurutulabilir 
 
Lazer işleminden önce kumaş %100 kuru olmalıdır-dokunarak kontrol 
edin ve nemden uzak tutun 
 
Lazer uygulama 

Makina sprey uygulaması 

50-250 g/l Lava Con LSB 
 
50°C nin altında fırın yada tamburlu kurutucuda kurutulabilir 
 
Lazer işleminden önce kumaş %100 kuru olmalıdır-dokunarak kontrol 
edin ve nemden uzak tutun 
 
Lazer uygulama 
 
Lazer sonrası yıkama
 
Normal hafif bir deterjan yıkama yeterlidir 

- 3-5 g/L Lava Wash PDT ile 55°C – 10 dk 



 

 

 
      

DyStar Kimya San.ve Tic.Ltd.Şti 
 
Ulaş Osb Mah. 216 Sokak No:8/1       
Ergene 2. Osb Ergene Tekirdağ 
Tel.: (90) 282 655 57 33 
Fax: (90) 282 655 55 80 

DyStar.Auxiliaries@DyStar.com 

www.DyStar.com 

This information and our technical advice - whether verbal, in writing or 
by way of trials - are given in good faith but without warranty, and this 
also applies where proprietary rights of third parties are involved. Our 
advice does not release you from the obligation to check its validity and 
to test our products as to their suitability for the intended processes and 
uses. The application, use and processing of our products and the prod-
ucts manufactured by you on the basis of our technical advice are be-
yond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our 
products are sold in accordance with our General Conditions of Sale and 
Delivery. 
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Not: 

Kurutma ve lazer uygulaması arasındaki süre 4 saatı aşmamalı. Aksi du-
rumda efekt verimi etkilenebilir 
 
Lazer uygulamasından önce kumaşın iyice kurumuş ve havadan nem 
kapmamasına dikkat edilmelidir.Bunun için ürünler streç film ile kaplana-
bilir. 
 
Kurutma 50°Cnin altında olmalıdır.
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