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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Cell NEF 
    

 
 

Kullanımı Makine sprey uygulamaları için çok fonksiyonlu enzim çözeltisi 

Özellikler - ürün kendinden hazırlığı ile mükemmel denim aşındırma sağlar  

- haşıl ve taş enzim kombinasyonudur 

- yüksek renk kontrastı, yüksek renk çekimi ve düşük indigo geri bo-
yama sağlar. 

- ürün zaman enerji ve su tasarufu sağlar 

- atık sularda daha düşük çevresel etki 

- oda sıcaklığında çalışır 

Kimyasal Yapısı Özel katkı malzemeleri ile birlikte selülaz enzim karışımı 

Teknik Bilgiler Görünümü:                 Amber renkli sıvı  

pH (direkt) :                   5 - 7  

Seyreltme:                  Ürün her oranda sui le seyreltilebilir 

Raf Ömrü:                   Orjinal ambalajında 1 yıl 

Donduktan sonra kullanılamaz 
                                   
+3°C nin altında  ve +35°C nin üzerinde saklamayınız 
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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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Uygulama  

 

 
 
 
 
 
 

Indigo'nun uzaklaştırılmasını hızlandırmak için kumaş ağırlığı üzerinden 
% 1 - 2 Lava Cell NEF ilave edilir. Flotte oranı, makine sprey uygulama-
ları için 1: 1 - 3: 1 olabilir ve işlem sıcaklığı oda sıcaklığında 
gerçekleştirilir. 

Özel Avantajlar 

- atkı ve çözgü arasında yüksek kontrast  

- su ve enerji tüketimlerini ciddi oranda tasarruf sağlar. 

- cepliklerde düşük sıcaklılarda çok az kirlenmeye neden. 

İşlem 

 1 - 2 % w.o g. Lava Cell NEF 
 0.5 - 1.0 g/l Lava Sperse KDS 

Oda sıcaklığında denim kumaşın kalitesine göre 20 – 45 dk uygulama 
yapılır.  
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