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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Fin DSH 
    

   

Kullanım alanı Özel PVA bileşiği 

Özellikler - Kurutma süresini azaltır ve Margarita TM  gibi 3 boyutlu 
makinalarda ürün kapasitesini arttırır. 

- Reçineyle beraber denim kumaşta gri tonu ve parlak görüntüyü 
arttırır. 

- Daha iyi kontrast için kolay sıyırma efekti sağlar 

- Denimde 3 boyutlu reçine efektinin kalıcılığını arttırır. 

- Kumaştan yıkama ile kolaylıkla uzaklaşabilir 

- Lava Pret RFF ile kullanıldığında  reçine uygulaması sonrası leke 
yada aşınma görülmeksizin ağartma yapılması mümkündür. 

 

Kimyasal yapısı PVA çözeltisi 

Teknik bilgiler Görünüm: Hafif sarı bulanık çözelti 

pH: 5 - 8 

İyonite: Noniyonik 

Raf ömrü: Original ambalajında 12 ay 

                                     

+ 3°C nin üzerinde ve + 35°C nin altında muhafaza ediniz. 
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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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Uygulama  

 Lava Fin DSH nin, DMDHEU reçineleriyle uygulanması daha iyi 3 boyutlu 
efekt ile beraber parlaklık ve gri ton verir. Bu uygulama sıyırmanın etkisini 
ve sıyırma sonrası kontrastı arttırır . Lava Fin DSH mamüllerin kurutma sü-
relerini kısaltarak, Margarita ™  gibi 3 boyutlu kırık yapan  makinalarda 
üretim kapasitesini arttırır.  
 
Lava Pret RFF ile kullanıldığında  reçine uygulaması sonrası leke yada 
aşınma görülmeksizin ağartma yapılması mümkündür. 
 
Ürün daldırma ve spraylemeye uygundur. 
 
Reçine ile uygulama reçetesi; 
 
Spray uygulaması; 
 

Lava Fin DSH           % 5-20         
Lava Pret RCI           % 5-20 
Lava Fin U41            % 5-10 
Lava Fix NFA            % 5-20 
Lava Wet MDF         % 5-20 
Su                             X 
 

Ağartılmış renklere reçine uygulaması; 
 

Spray uygulaması; 
 
Lava Fin DSH                    % 10-20         
Lava Pret RFF                    % 10-40 
Lava Pret-Cat KBC            %  5-20 
Lava Wet MDF                  % 1 
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