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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Con ACO 
 

Korozyon önleyici madde 
 
 

Kullanım Alanı Parça boyamalarda düğme, fermuar ve benzeri metal aksesuarlarda 
paslanmayı önleyici malzeme. 

Özellikleri  − paslanmayı engeller  

− kumaşa yumuşak bir tutum verir  

Kimyasal Yapısı Oleik dietanolamid 

Teknik bilgiler  Görünüş: kahverengi sıvı 

pH değeri: yaklaşık 9   

İyonik yapı:                    non-iyonik 

Çözünürlük:                   sıcak su ile seyreltilir. 

Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay                                       
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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  

 Denim yıkama ve ağartmada: 

1 g/l        Lava Con ACO 
 
peroksit ile ağartma veya yıkama banyosuna ilave edilir. 
 
Lava Con ACO hipokloritin ağartma etkisini düşürdüğünden 
bununla bağlantılı proseslerde kullanılmamalıdır. 
 
Son durulama banyosuna:  
 
2 g/l        Lava Con ACO 
 
ilave edildiğinde kurutma için malların ıslak olarak beklemesi sırasında , 
metal kısımların temas ettiği yerlerde pas lekesi önlenir. Mala ayrıca yu-
muşak bir tuşe kazandırır. 
 
Lava Con ACO anyonik ve non iyonik yapıdaki yıkayıcılar ve yu-
muşatıcılar ile uyumludur.  

Parça boyamada: 

1 g/l          Lava Con ACO  
 
Boya banyosuna eklendiğinde metal aksesuarların boyanmasını engel-
ler. Özellikle bakır renkli metal fermuar, düğme, çıtçıt gibi kısımlarda 
boyanma ve korozyon çok daha azdır. 

Boyamadan sonra  

1 – 2  g/l    Lava Con ACO 
 
Son durulama banyosuna eklenmelidir.  
Böylelikle kurutma için bekleyen ıslak tekstil materyelinde de korozyon 
önlenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


