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Product Information Process Auxiliaries 
 

Sera® Zyme C-COM 
 

Tek basamakta reaktif boyama için combine enzim 

 

Kullanım Alanı Sera Zyme C-COM tek basamakta reaktif boyama prosesinde 
kullanılabilecek antiperoksit ve biopolish (tüy enzimini) birleştirmiştir. Bu 
enzim klasik asit selulazların avantajlarını nötral pH ve özellikle orta 
sıcaklıkta (50-65°C) sunabilirken, kasar sonundaki kalan peroksidi 
uzaklaştırmaktadır. 

Özellikler - reaktif boyamanın başlangıç basamağında nötral pH (6,5-7,0) 
seviyelerinde kullanılabilir. 

- tek basamaklı isothermal (60-60°C) reaktif boyama prosesleri ile 
uyumludur. 

- su, enerji tasarrufuna yardımcı olurken, biopolish ve antiperoksit 
uygulama proseslerinin zamanlarını ayrı ayrı düşürmeye yardım eder 

- asit selulazlara göredaha az ağırlık ve mukavemet kaybına neden 
olur 

- dozajlanabilir pompalanabilir 

- hidrojen peroksidi zararsız bileşiklere ayrıştırır 

- peroksit ağartma ve reaktif boyama arasındaki durulamayı azaltır. 

- kullanımı kolaydır 

Kimyasal Yapısı Sıvı enzim formulasyonu 

Teknik Bilgi Görünümü: sarıdan kahveye sıvı 

pH (direkt):                                5 - 7 

Raf Ömrü: kapalı ambalajında 12 ay 
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Uygulama  

 Sera Zyme C-COM boyama prosesinin başlangıcında (yardımcı 
kimyasallar ve tuz ilave edildikten sonra) eklenebilir. 

 

Kullanım miktarı:         0,7 – 1,5  % 

pH:                            6,5 – 7,5 

Sıcaklık:            50 – 65°C 

 

Isotermal 60-60°C reaktif boyama prosesleri için uygulanması tavsiye edilen proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                         

Optikler ile birlikte tavsiye edilen uygulama prosesi 
 
 
                                
 

                                   
                                       

   
     ph: 6,5 – 7,0  
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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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