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  Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Fin FRC 

 

Kullanım Alanı Bütün kumaş tipleri için özel kaplama malzemesi 

Özellikleri - Direkt uygulamalarda parlak görünüm sağlar, 

- Su ile seyreltmeye uygundur, 

- Özel kaplama reçinesi, kaplama şekli ve kendi kendine parlaması  
için ana özellik, sürtünme ile okside eğilimli olmasıdır. 

- parlak görünüm için yüksek sıcaklığa ihtiyaç duymaz,  

- parlak deri görünümü için, uygulama sonrası prese gerek yoktur, 

- kullanıma hazır ürün 

- görsel efekt kalıcıdır 

Kimyasal Özellikleri Çeşitli dolgu malzemeleriyle kombine edilmiş polimer çözeltisi 

Teknik Bilgiler Görünüş:  Gri renkli viskoz çözelti 

pH:  7,5-9,5  

Seyreltme İşlemi:  oda sıcaklığında istenilen miktarda su ile      
  seyreltilebilir. 

Raf Ömrü: orjinal kapalı ambalajında 12 ay    

Numune almadan yada kullanmadan önce iyice karıştırınız. 
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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 taşımam-
aktadır. Danışılan bilgiler, gerek bu bilgileri gerek ilgili ürünler için ön-
görülen yöntem ve amaçları uygunluk bakımından şahsen gözden 
geçirme yükümlülüğümüzü kaldırmadığı gibi ürünlerimizin uygulanması 
ve kullanılması, - ürünlerimizin danışmanlık hizmetlerine göre imali kon-
trolümüz dışında cereyan edeceğinden - , tümü ile kendi sorum-
luluğunuz altındadır. Ürünlerimizin satışı Genel Satış ve Teslim Şart-
larına göre gerçekleştirilir. 
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Uygulama  

 Lava Fin FRC, pressiz iyi bir deri efekti eldesi için kullanıma hazır bir 
bileşiktir. Ana özelliği sürtünme ile okside olma eğilimli olmasıdır. 
Kaplama rengi sürtünme ile siyah olacaktır. Bu Siyah renk, açık tonlarda 
daha belirgin olurken, koyu tonlarda açık tonlara nazaran belirginliği 
düşük olacaktır. Siyah renk sürtünme sonrası kalıcı hale gelir. 

Sprey uygulaması 

Kumaşta parlak bir kaplama için, bu reçete uygulanabilir. 

Lava Fin FRC - %30-60 

Lava Protect XL - %3-5 

Su - %35-65 

Pigment boya - %x 

Sprey karışım oranları, kumaşa, elde edilmesi beklenen efekte ve 
kullanılan katkı maddelerine bağlı olarak ayarlanmalı ve o şekilde 
kullanılmalıdır. 

Son olarak ürün, kuru ve yumuşak bir fırça yardımıyla kumaşın yüzeyine 
dağıtılır. 

Oda sıcaklığında 15-20 dakika kurutulur 

Siyah görünmesi istenilen yerler, el yordamıyla, kumaş yardımıya ya da 
sünger ile sürtülür. 

150°C ‘de 10-20 dakika fırınlanır 

 

Lava Fin FRC, 40°C ‘de deterjan ile ıslak yıkama dayanımı ve iyi bir 
sürtme dayanımı temin eder. Görsel efekt kalıcıdır. Ürünün süregelen 
kullanımlarında, Siyah renk efekti gitgide artarak belirginleşecektir. 
Ürünün görünüşü, uzun zaman giyildiğinde değişecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:DyStar.Auxiliaries@DyStar.com
http://www.dystar.com/

