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  Product Information Laundry Auxiliaries 
 

 

Lava® Fin CPAR New 

   

Kullanımı Her çeşit kumaş için özel kaplama malzemesi 

Özellikleri - lazer uygulama ile parlak etki sağlar 

- su ile her oranda karıştırılabilir 

- örtücü ve kendi kendine parlaklık veren özel kaplama reçinesi 

- parlak efekt için yüksek sıcaklığa çıkılmasına gerek yok 

- uygulama sonrası baskı yapılmasına gerek yoktur 

- kullanıma hazır ürün 

Kimyasal Yapısı Akrilik reçine, bazı vakslar ile dolguların kombinasyonu 

Teknik Bilgi Görünüm:  Krem rengi dispersiyon 

pH:  yakl. 6 -9   

Seyreltme:  oda sıcaklığında su ile her oranda seyreltilir 

Raf Ömrü: Orjinal ambalajında 12 ay   

Kullanmadan yada numune almadan önce iyice karıştırınız.                                     

+ 3°C nin altında ve + 35°C nin üzerinde muhafaza etmeyiniz. 
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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 şahsen gözden 
geçirme yükümlülüğümüzü kaldırmadığı gibi ürünlerimizin uygulanması 
ve kullanılması, - ürünlerimizin danışmanlık hizmetlerine göre imali 
kontrolümüz dışında cereyan edeceğinden - , tümü ile kendi sorumlu-
luğunuz altındadır. Ürünlerimizin satışı Genel Satış ve Teslim Şartlarına 
göre gerçekleştirilir. 
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Uygulama  

 Lava Fin CPAR New kullanıma hazır bir bileşim olup lazer bitim işlemi ile 
deri efekti sağlar. Bu üründeki esas uygulama lazer bitim işlemi ile 
kaplama yapılabilmesidir. Renkli kaplama lazer ile fikse edilir ve boya ku-
maş üzerinde kalıcı olarak kalır. 

Sprey Uygulaması 

Kumaş üzerinde parlak kaplama için sprey çözeltisi 

Lava Fin CPAR New        50-80 % 

Su                                    20-50 % 

Pigment boya                          x % 

 

Spreylenecek miktara  ve eklenecek katkı malzemelerine kumaşa ve 
nihai efekte bağlı olarak karar verilir. 

Oda sıcaklığında 15-20 dk kurutulur veya fırında 50-60°C de kurutulur. 

Lazer uygulaması 130-150°C de yapılması gerekir 

Lazer fikse sonrası 50°C su ile 5 dk durulama yapılarak, fikse olmamış 
bölümlerin uzaklaşması sağlanır.  

Kumaşın elle veya sünger ile sürtülmesi ile kaplanmış bölgelerin daha 
parlak olması sağlanır. 

150°C de 10-20 dk fikse edilmesi evsel yıkama haslıklarını iyileştirir. 
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