
 

 

 

 

     

 

                          

         BELFLAME FINISH 

Selüloz esaslı maddeler ( pamuk ve kağıt) için güç 

tutuşurluk apre maddesi 

 

KİMYASAL YAPISI          :   anorganik kükürt bileşiği 

Görünüşü                   :     Renksiz sıvı  

PH ( % 5 )                  :    7 – 8 

                  

ÖZELLİKLERİ             :  BELFLAME FINISH ; 

- Toksik ve tahriş edici etkisi yoktur. 

-  Yıkamaya dayanıklı değildir. 

-  Kuru temizlemeye dayanıklıdır. 

- işlem görmüş malların görünüş ve tutumunda değişiklik 

olmaz. Ayrıca kağıt mendil ve peçete kağıdında 

yanmazlığın yanında yumuşaklık elde edilir 

 

UYGULAMA                 : BELFLAME FINISH  sulandırılmadan 

kullanılır. Uygulama üç farklı şekilde olabilir. 
 

 

1-    Emdirme metodu ile  : 

Kumaş BELFLAME FINISH ile emdirilir (fularlanır) 

 

2-      Püskürtme metodu : 

BELFLAME FINISH tabanca ile ( pistole ) kumaş üzerine 

püskürtülür. Bu işlemde   BELFLAME FINISH kumaşın arka 

yüzüne de tamamen geçmelidir. 

 

3-     Fırça metodu  : 

BELFLAME FINISH  fırça ile kumaşa sürülür. Püskürtme 

metodunda olduğu gibi ürün kumaşın arka yüzüne 

tamamen geçmelidir. 

 

NOT: 

Kurutma :  hangi metod uygulanırsa uygulansın, kurutma 

işleminin tercihen   70 - 100 °C `de yapılması en iyi 

sonucu verir.  Yatak örtüleri, perdeler, döşemelik ve 

dekoratif kumaşlar da kullanılır. Yıkama yapılmadığı 

takdirde çadır bezi ve işçi elbiselerine de uygulanabilir.  

Ayrıca kağıda uygulanarak yanmazlık  ve yumuşaklık 

sağlanabilir 

 

DEPOLAMA ŞARTLARI      :     Depolama ömrü orijinal 

ambalajında 1 yıldır.                   

                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 BELFLAME FINISH 

For Cellulose-based materials (cotton and paper), flame 

retardant finishing agent 

 

CHEMICAL COMPOSITION: Solution of phosphorous 

compounds 

Appearance           : Low-viscous clear liquid 

PH ( % 5 )               :  7 – 8 

 

PROPERTIES          : BELFLAME FINISH ; 

- may be applied by padding 

- has little influence on handle of fabric 

- is non-toxic, free of halogens 

- does not cause shade greying 

- is not resistant to washing 

 

APPLICATION    : BELFLAME FINISH may be used without 

dilution.It cab be applied in three different methods: 

 

1-    Padding : 

Fabric can be padded with pure BELFLAME FINISH 

 

2-      Spraying : 

BELFLAME FINISH is sprayed by air-gun to the fabric 

This method can only be used under the 

precondition that BELFLAME FINISH penetrates the 

fabric completely. 

 

3-   Brush Method: 

BELFLAME FINISH can be applied with a brush. 

While using this application the product has to 

penetrate into the fabric completely. 

 

Drying:  In order to obtain the best results independent 

from the application method, drying should be done at  

70 - 100 °C. Bedspreads , curtains, upholstery and 

decorative fabrics used in. Washing is not made out, also 

be applied to canvas and working dresses. Also the paper 

can be achieved by applying the fireproofing, and 

softness 

 

STORAGE  :  Storage life is 1 year in original 

packaging. 

 


