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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Fix NFA 

 
Su Bazlı Kaplama Malzemesi  

Kullanım Alanı Denim fashion (moda/trend)  işlemlerinde sprey kaplamaya uygun, su 
bazlı özel kaplama malzemesi 

Özellikleri  yumuşak ve şeffaf bir film oluşturur  

 sprey aplikasyonlarına uygundur 

 denim üzerine reçinelerle birlikte uygulandığında gri nüanlar elde 
edilmesini sağlar 

 parlaklığı artırır 

 son banyoda yumuşatıcılarla veya fiksatörlerle birlikte uygulandığında 
sürtme ve yıkama haslıklarını artırır 

 Lava Fix FF ile birlikte lokal koyu bırakma işlemlerinde uygulanabilir 

 kumaşın uygulama sonrası mukavemet değerlerinin yükselmesine 
yardımcı olur 

Kimyasal Yapısı   Poliakrilat dispersiyonu 

Teknik Bilgiler  Görünüş: beyaz dispersiyon 

pH değeri: 4 - 5  

İyonik yapısı:                 nonyonik  

Çözünürlük:             soğuk veya ılık su ile seyreltilir  

Raf ömrü:             orijinal ambalajında 12 ay  

                                      

 
  



 

 
 
      

 

      

Lava Fix NFA - 2018/04  Page 2 of 2 

Uygulama  

 Sprey metodu ile denim reçine işlemlerinde 

LavaFix NFA istenen efekte göre değişik miktar ve şekillerde aplike 
edilebilir. Aşağıda genel uygulama tavsiyeleri verilmiş olup ön 
denemelerin yapılması tavsiye edilmelidir. 

Kalıcı üç boyut için 

50 - 200 kısım Lava Fix NFA  
50 - 200 kısım Lava Pret RFB  
  
Su ile 1 litreye tamamlanır. 

Spreylenecek miktar mamule ve istenen efekte bağlı olarak ayarlanabilir 
ve buna bağlı olarak bazı ilave katkı malzemeleri de kullanılabilir. 

90-100°C ön kurutma yapılması özellikle mukavemet kayıplarının 
engellenmesi için önerilmektedir. 

Pigment Spreyleme  

Lava Fix NFA   50 – 200 g/l 

İstenen pigment rengi konur 

Sprey, kurutma ve 150 – 160°C‘de 15 – 20 dk‘da fikse edilir 

Fikse sıcaklığı mutlaka 150°C olmalıdır ve zaman mamule ve ön 
uygulama koşullarına göre belirlenir. Fikse süresi kumaştaki sıcaklık 
150°C ‘ye vardığında başlatılmalıdır bundan dolayısıyla bu sıcaklığa 
ulaşmak için gereken zaman ilave edilmelidir. İyi bir fikse eldesi için 
aşağıdaki sürelerin uygulanmasını önermekteyiz ama gereken zamanın 
makineye bağlı olarak değiştiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. 

Ön kurutma yapılmış mamuller -       10 dakika 

Islak mamuller-                                  15-20 dakika 
 

 

Kuru ve yaş sürtme haslıklarının iyileştirilmesi için 
 
1-2 g/lt  Lava Fix NFA 
1-2 g/lt  Lava Fix FF 
  
Son yıkama banyosuna 15 dakika 40 derecede ilave edilir. 
  

 
 

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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