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 Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Fin 936 
     

Kullanım alanı Çok amaçlı PVA karışımı 

Özellikleri - Denim sektöründe sprey aplikasyonlarında hızlı kurumayı sağla-
yıp, margarita tipi makinelerde üretim hızını arttırır 

- Reçine ile birlikte denim aplikasyonlarında gri nüansı arttırıp, 
parlak görüntüye katkıda bulunur 

- Denim mamullerde el zımparasının daha kolay ve yüksek kont-
rastla yapılmasına olanak sağlar 

- Denim mamullerde 3 boyut amaçlı reçine uygulamalarında etkin-
liği arttırır, mukavemet kaybını azaltır 

- Herhangi bir katkı maddesi gerektirmeden doğrudan doğruya se-
ri ve konik çözgüde vakslama aparatına aplike edilir. 

- Özellikle pamuk havlu için, hav yüzeyinde kullanılır. 

- Çözgü ipliklerinin birbirine yapışmasını minimalize eder 

- Suda tamamen çözünebildiği için normal yıkama ile yüzeyden 
uzaklaştırılabilir 

Kimyasal Yapısı PVA ve katkıların çözeltisi 

Teknik Bilgiler Görünüm    :                   Renksizden sarımsı renge kadar değişebilen 

pH (%2):                         6 - 8 

İyonitesi  :                      Nonyonik 

Çözünürlük :                  Su ile seyreltilmeden orjinal haliyle kullanılır.  

Raf Ömrü :                      Kapalı orjinal ambalajında 12 ay 

Isı ve güneş ışığından koruyunuz 

Numune aldıktan veya kullandıktan hemen sonra ambalajı kapatınız 

+ 3°C nin altında  ve + 35°C nin üzerinde saklamayınız 
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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 şah-
sen gözden geçirme yükümlülüğümüzü kaldırmadığı gibi ürünlerimizin uygu-
lanması ve kullanılması, - ürünlerimizin danışmanlık hizmetlerine göre imali 
kontrolümüz dışında cereyan edeceğinden - , tümü ile kendi sorumluluğunuz 
altındadır. Ürünlerimizin satışı Genel Satış ve Teslim Şartlarına göre gerçekleşti-
rilir. 
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Uygulama   

 

Lava Fin 936 denim üzerine DMHU reçineleri ile veya tek başına aplike 
edilerek, üç boyut dayanımın arttırılması, orijinal indigo renginin koruna-
rak gri ve parlak nüansın verilmesi, zımpara işleminin daha kolay yapıl-
ması ve belirginliğinin artması gibi amaçlar için kullanılır. Bunların yanın-
da özellikle üç boyut için makine ile üretim yapan firmalarda (örneğin 
margarita) denimin kurutma süresini düşürdüğü için üretim kapasitesinin 
artışına olanak verir. 
 
Lava Fin 936 özellikle Evo Pret RFF ile birlikte denim üzerine uygulandı-
ğında ağartma sonrası leke ve abraj riski olmayan reçine uygulamaları-
nın yapılmasına yardımcı olur. Hem sprey hem de daldırma metotlarına 
uygundur. 
 
Uygulama reçetesi örneği; 
 
Sprey uygulaması; 
 
Lava Fin 936  % 5-20         
Evo Pret RCI  % 5-20 
Evo Top U41  % 5-10 
Lava Fin NFA % 5-20 
Lava Wet M-DF  % 5-20 
Su                       X 
 
Leke riski olamadan ağartılabilir kalıcı reçine uygulamalarında, 
 
Sprey uygulaması 
 
Lava Fin 936 % 10-20         
Evo Pret RFF  % 10-40 
Evo Pret Cat KBC %  5-20 
Lava Wet M-DF % 1 
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