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Product Information Auxiliaries 
 

Lava® Zyme AEN 01 

 

 
 

Kullanım Alanı Yüksek ısıya dayanıklı enzimatik haşıl sökme enzimi 

Özellikleri  - haşıl sökme işlemi 40 - 110°C arasında yapılır. 

- yüksek ısıda da etkilidir. 

- patates, mısır, karboksi metilselulaz bazlı haşılların kumaş üzerinden 
uzaklaştırılmasını sağlar. 

Kimyasal Yapısı Bakteri amilaz 

Teknik Bilgiler  Görünüş:    kahverengi sıvı 

pH:                4.5 – 7.5  

Çözünürlük:        su ile seyreltilir. 

Raf ömrü:   kapalı orijinal ambalajında 12 ay 
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Uygulama   

 

Lava Zyme AEN 01 kumaşların üzerindeki nişasta ve nişasta ihtiva eden 
haşıl maddelerinin uzaklaştırılmasında kullanılır. 

Ürünün yapısı itibari ile yüksek ısıya dayanıklı olmasından dolayı haşıl 
sökme işlemi 40 – 110°C arasında uygulanabilir. 

 
Lava Zyme AEN 01 kullanımı sırasında asağıdaki parametrelere 
dikkat edilmesi gereklidir; 
 

* Isı ; haşıl sökmede 40-110C arasında çalışır 

* pH değeri; etki alanı stabilitesi pH 6-8 ‘dir.Stabilite pratik olarak 

sertlik meydana getiren madde ve tuzdan bağımsızdır. 

* Islatıcı ; noniyonik ürünler örneğin Lava Wet WLA, 

Ağır metal iyonları; enzim zehiri olarak etki ettiklerinden dolayı bir 
sequester ile bağlanmalıdır. 

Denimde haşıl sökme  

Tamburlu yıkama makinesinde haşıl sökme işlemi yapılır. 
 
0,2-1,0    ml/l  Lava Zyme AEN 01 
0,3-0,7     g/l   Lava Sperse KDS 
15 dakika / 30 - 75°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti  

Mecidiye Mah.Cenap Şahabettin Sok.No:24 

34718, Koşuyolu / Kadıköy – İstanbul 

Telefon 0  216 544 15 00 
Faks (satış) 0  216 339 90 48  

Faks (pazarlama) 0  216 339 90 63 

DyStar.Auxiliaries@DyStar.com 

www.DyStar.com 

 

 

 

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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