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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Cell NFF 

 
 

Kullanım Alanı Çok fonksiyonlu enzim solüsyonu 

Özellikler - Denim kumaşta ön işlemde kullanıldığında mükemmel aşınma sağlar 

- Haşıl sökme ve taş yıkama enzimi kombinasyonu 

- Yüksek renk contrastı ve çekmesi sağlar 

- Indigo geri boyaması çok az düzeydedir 

- Zaman,enerji ve su tasarrufu sağlar 

- Çevre dostu 

- Esnek çalışma sıcaklığı (40 - 55ºC) 

Kimyasal Yapı Özel katkı ilaveli selülaz enzim preparatı  

Teknik Bilgiler Görünüm: Bej toz 

pH (1%): 3-4 

Seyreltme prosedürü: Sıcak ve soğuk suyla seyreltilebilir, soğuk suda 
çözünür 

Raf ömrü: Original ambalajında 1 yıl saklanabilir 

                                      Nemden koruyunuz! 
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Uygulama  

 Indigonun uzaklaşma hızına göre  0.5 - 1% Lava Cell NFF kumaşın 
ağırlığına bağlı olarak banyoya eklenebilir. Banyo oranı 5:1 - 10:1 , işlem 
sıcaklığı 40 - 55°C olmalıdır.. En iyi sonuçları elde etmek için gerekli olan 
pH değeri 6.5 -7.5 yi ürün kendi tamponlama sistemi sayesinde kendi 
kendine ayarlar. 

Avantajları 

- Atkı ve çözgü iplikleri arasında yüksek contrast 

- Kimyasal,su ve enerji tüketimini azaltır 

- Düşük sıcaklıkta uygulandığında da düşük cep astarı kirlenmesi 

İşlem 

 0.5 - 1 % Lava Cell NFF 
 0.5 - 1.0 g/l Lava Sperse KDS 

Denimin kalitesine göre taşlı yada taşsız  40 - 55°C de yıkanır 

Taşla yıkama: yaklaşık olarak 20 - 60 dk 
Taşsız yıkama:yaklaşık olarak 30 - 90 dk 

Klasik Yöntem 

 

 

 

 

 

Enzim ile kombinlenmiş proses 

 

 

 

 

     

1 % Lava Cell NFF 
1.0 g/l Lava Spers KDS 

 



 

 

 

 
      

 

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 taşıma-
maktadır. 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 sorum-
luluğunuz altındadır. Ürünlerimizin satışı Genel Satış ve Teslim Şart-
larına göre gerçekleştirilir. 
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Lava Cell NFF ile deneme hesaplanması – sürdürülebilir proses 

adım 1 – haşıl sökme 
Tek adımlı 

yıkama 
girdiler normal 

sürdürü
lebilir 

Giysi miktarı 50 kg 

giysi 50 kg 

su 300 l 

zaman 60 dk 

sıcaklık 
40 c 

Dispers 
maddesi 300 

g 

Lava Cell 
NFF  200 g 

su 900 l 300 l 

su 300 kg zaman 75 dk 70 dk 

zaman 10 dk yardımcılar 1200 g 600 g 

sıcaklık 60 c tasarruf   

Amylase 
enzim 

300 g 
12.0 l/kg su 

Dispers 
maddesi 

300 g 
12.0 g/kg yardımcılar 

Adım 2 - durulama Daha az enerji ve zaman 

 Su 300 kg 

Sürdürülebilirlik için gerekli 
olan bu teknoloji ve uz-
manlığa DyStar sahiptir 

zaman 5 dk 

adım 3 -taş yıkama 

su 300 kg 

zaman 60dk 

sıcaklık 40 C 

Taş enzimi 300 g 

Dispers 
maddesi 

300 g 

taş 50 kg 
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