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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Con Graox 01 
 

Kullanım alanı  Denim yıkamalarda hipoklorit ağarmasında aktivator olarak kullanılır  

Özellikler  - Denimde hipoklorit ağartmasının parlak ve canlı olmasını sağlar. 

- Kullanılan hipokloridin aktivitesini arttırır. 

- Kullanılan hipoklorit miktarında tasarruf sağlar 

- Kumaşa mukavemet olarak etkisi yoktur 

- Random ağartmalarda daha yüksek kontrast ve parlaklık elde 
edilmesine yardımcı olur 

Kimyasal yapısı  Proprietary Quaternary Surfactants 

Teknik bilgiler  Görünüş: berrak şeffaf 

pH: 7 - 9 

İyonik yapı: katyonik 

Raf ömrü : orjinal kapalı ambalajında 12 ay 

                                     Donduktan sonra kullanılamaz 
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Uygulama   

 Lava Con GRAOX 01 hızlı ve canlı ağartmalar için kullanılan ve 
özelliklede random ağartma gibi farklı ağartma uygulamaların 
tekrarlanabilirliğini ve uygulanabilirliğini arttıran ağarma yardımcısıdır.  

Ağartma  süresi veya ağartıcı miktarını azaltma amaçlı uygulamalarda ; 

 

       % 2 - 4  Lava Con GRAOX 01(mal ağırlığı üzerinden) 

       Makina birkaç dakika döndükten sonra hipoklorit ilavesi 

       % 10 – 20 sodium hypochlorite (10%) (mal ağırlığı üzerinden) 

 Banyo oranı: 1:5 - 1:10 

10 - 20 dakika / 40 - 60°C  

Random ağartmalarda ; 

 2 - 4 % Lava Con GRAOX 01 (mal ağırlığı üzerinden) 

    Banyo oranı: 1:5 - 1:10 

    5 dakika 

    boşaltma 

    hipoklorit emdirilmiş bezlerle random ağartma 
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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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