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Product Information Laundry Auxiliaries 

Lava® Zyme NBF 

Lava® Con NAF 
Ağartma işlemi için özel enzim   

Kullanım alanı Indigo boyalı denimin ağartılmasında kullanılır 

Özellikler - Elyafa zarar vermeden düzgün bir ağartma sağlar 

- Kontrol edilebilir sistem 

- indigo boyalarda etkili 

- geleneksel hipoklorit yada permanganat bazlı denim ağartmanın yerini 
alabilir 

- elastan içeren denim için uygundur 

- enzimatik ağartma sistemi; klor yada sulfit içermez 

- kapalı sistemlerde makina sprey uygulaması için uygundur 

- normal sprey sistemi için uygun değildir kapalı sistemde çalışılmalıdır 

- soğukta ağartma efekti verir 

Kimyasal yapısı Ağartma için özel enzim sistemi 

Teknik veriler 
Lava Zyme NBF :      
 
Görünüm: orta kahve berrak likit 
pH:                                5 - 6  
Raf ömrü:                      kapalı orijinal ambalajında 12 ay 
Lava Con NAF    :     
 
Görünüm: viyolet berrak likit 
pH:                                 2 - 3  
Raf ömrü:                       kapalı orijinal ambalajında 12 ay 
                             

Donduktan sonra kullanılamaz. 

+3°C nin üzerinde serin yerde muhafaza ediniz. 

Numune alındıktan veya kullanıldıktan hemen sonra ambalajı kapatınız. 
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Uygulama  

 
Lava Zyme NBF indigo boyalı denime uygulanabilir.Kumaşın içeriği 
önemli değildir. 

Lava Zyme NBF, % 100 pamuk esaslı malzemede olduğu gibi esnek 
malzeme (Elastan) veya sahte kot (pamuk / polyester veya pamuk / 
naylon) üzerine de uygulanabilir. 

Lava Zyme NBF ile yapılan işlemler çevre dostudur, kontrolü kolaydır,ku-
maşın dayanıklılığına zarar vermez ve elastan içeren denimlerde de 
kullanılabilir.(Lycra® gibi). 

Lava Zyme SBE aşağıdaki ürünlerle beraber kullanılmalıdır; 
 

- Lava Con NAF 
- Hidrojen Peroksit 
 

Bu ağartma işlemi kapalı sistemde yapılmalıdır. 

e-Flow tipi kapalı sistem için şu prosesler özetlenebilir. 

Haşıl sökme yada enzim yıkamadan sonra; 

Ağartma 

Adım 1 

5 – 30 % Lava Zyme NBF 

Banyo oranı: 1:1-2 

Oda sıcaklığında / 5-10 dk 

Adım 2 

100 % Lava Con NAF çözeltisi 

Banyo oranı: 1:1-2 

Oda sıcaklığında / 5-10 dk 

*30-40 g/l % 50 lik hidrojen peroksit çözelti oluşturmak amacıyla Lava 
Con NAF a eklenir,bu çözeltinin kullanmadan önce taze olarak 
hazırlanması önemlidir. 

Nötralizasyon 

10 g/l Soda ya da 1-2 g/l kostik 

Banyo oranı: 10:1 

10 dk/40 - 50°C 

Daha parlak renkler için 3-5 g/l Lava Wash PDT eklenebilir 

 

 



 

 

 

      

 

DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti  
Mecidiye Mah.Cenap Sahabettin Sok.No:24 
34718, Kosuyolu / Kadikoy  
Istanbul - Turkey 
Telephone         +90  216 544 15 00 
Fax(sales)         +90  216 339 90 48  
Fax (marketing)            +90  216 339 90 63 
DyStar.Auxiliaries@DyStar.com 

www.DyStar.com 
 

This information and our technical advice - whether verbal, in writing 
or by way of trials - are given in good faith but without warranty, and 
this also applies where proprietary rights of third parties are involved. 
Our advice does not release you from the obligation to check its va-
lidity and to test our products as to their suitability for the intended 
processes and uses. The application, use and processing of our 
products and the products manufactured by you on the basis of our 
technical advice are beyond our control and, therefore, entirely your 
own responsibility. Our products are sold in accordance with our 
General Conditions of Sale and Delivery. 
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Lava Zyme NBF tipik enzimler gibi değildir. Enzim miktarı arttığında 
ağartma efekti artmayabilir. 

En iyi ağartma efekti için üç bileşenin konsantrasyonu optimize edilmiştir 

Daha iyi bir soldurma performansı istenirse proses ikinci defa tekrarlana-
bilir.. 

 
 
 
 
 
 


