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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Fin CSH 
 

Kullanım Alanı  Tüm kumaşlar için parlak apre  

Özellikleri  - Direk uygulama ile parlaklık etkisi sağlanabilir 

- Su ile seyreltilebilir 

- Sprey, dolgu , köpük kaplama uygulaması için uygun 

- Parlaklık etkisi için yüksek sıcaklığa ihtiyaç yoktur 

- Reçine çözeltileri ile beraber problemsiz kullanılabilir 

- Parlak görüntü için pres uygulamasına ihtiyaç yoktur 

Kimyasal Yapısı  Özel vaks ve akrilatları kombinasyonu 

Teknik Bilgiler  Görünüş:                      bej emülsiyon 

pH: 7,5 – 8,5  

Çözünme: oda sıcaklığındaki su ile her oranda seyreltilebilir  

Raf ömrü: kapalı orijinal ambalajında 12 ay  

Kullandıktan yada numune aldıktan sonra ambalajın ağzını hemen 
kapatınız + 3°C nin altında ve + 35°C üzerinde muhafaza etmeyiniz. 
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Uygulama  

 
Lava Fin CSH ile pres işlemi olmadan kumaş üzerinde parlak kaplama 
efekti elde edilebilir. 

Sprey uygulaması: 

Lava Fin CSH %75 

Lava Fin SPD ya da Lava Fin GCA %15 

Lava Protect XL %5 

Su %5 

Pigment boya  %x 

Sprey miktarı kumaşa ve istenen efekte bağlı olarak belirlenir ve isteğe 
bağlı olarak farklı yardımcı kaplama malzemeleri de reçeteye ilave 
edilebilir. 

Sprey uygulama sonrası, yumuşak kuru bir fıçayla kumaş üzerine ürün 
yayılır. 

Fikse ,150°C 10 – 20 dakika  
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Telefon 0  216 544 15 00 
Faks (satış) 0  216 339 90 48  

Faks (pazarlama) 0  216 339 90 63 
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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 
sorumluluğunuz altındadır. Ürünlerimizin satışı Genel Satış ve Teslim 
Şartlarına göre gerçekleştirilir. 
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