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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Cell NLG Extra 

 

Kullanım Alanı Kuvvetli tampon gücü ve disperge etkisi olan düşük sıcaklıkta etkili 
yüksek aktiviteli nötral selülaz enzimi 

Özellikleri   indigo boyalı malların mekanik aşındırmasını hızlandırır 

 taş ile yapılan yıkama prosesinin süresini kısaltır 

 bazı denim kumaşlarda taş kullanmadan taş yıkama efekti elde 
edilmesini sağlar. 

 Tamponlama özelliğiyle en uygun pH aralığını ayarlar ,en iyi sonuç 
nötr ortamda elde edilir. 

 Disperge özelliği sayesinde optimum kontrast sağlar. 

 Renk griden nötre 

 köpüksüzdür  

Kimyasal Yapısı Granül enzim  

Teknik bilgiler  Görünüş:               Bej-beyaz toz 

Seyreltme prosedürü:     Yıkama makinasına eklenebilir 

Raf ömrü:               Orijinal ambalajında 12 ay  

                                       Nemden koruyunuz! 
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Uygulama  

 Yıkama çözeltisinin içine mal ağırlığının % 0,5 – 1,0’i kadar Lava Cell 
NLG Extra eklenir. Flotte oranı 4:1- 6:1 olmalıdır. 

Böylelikle indigonun uzaklaştırılması gerçekleşmiş olur.Yıkama sıcaklığı 
40 - 45ºC olmalıdır. En iyi sonucu elde etmek için pH değeri 6-6,5 
olmalıdır, bu aralığı ürünün kendisi ayarlar.  
 
Ürünün bir takım özel avantajları vardır; 
 

• Çözgü ve atkı arasında yüksek kontrast sağlar. 

• Cepliklerde minimum kirlenmeye sebep olur. 

• Düşük sıcaklıklarda uygulanabilir. 

• Griden nötre renk. 

• Yüksek konsantrasyon ve yüksek aktivitesi sebebiyle az miktarlarda 
kullanılabilir. 

• Kimyasal eklemeden banyonun pH ını istenen aralığa tamponlama 
özelliği sayesinde ayarlar. 

 

Ön işlem: 
 
0,3 – 0,7 g/l Lava Sperse KDS veya Lava Sperse HOC 
0,5 – 1    g/l Lava Zyme DEZ 01 
 
60ºC’de 15-20 dakika, boşaltma.  
Makineye 40-45 ºC‘de su alınır, düşük banyo oranı ayarlanır. 
 
0.5 – 1,0 % Lava Cell NLG Extra 
0,3 – 0,7 g/l Lava Sperse KDS veya Lava Sperse HOC ilave edilir 
 
Kumaş kalitesine göre taşlı veya taşsız  40-45ºC’ de çevrilir. 
 
Taşlı yıkama: yaklaşık 20-60 dakika 
Taşsız yıkama: 30-90 dakika 
 
 
Daha iyi kontrast ve temiz bir yüzey için banyoya Lava Wash PDT (mavi 
ve parlak renkler için) ve Lava Wash EXT ( gri ve berrak tonlar için ) ilave 
edilmesi tavsiye edilir.  
 
Yumuşatıcı olarak son durulama banyosuna Lava Soft EPS 01 veya 
Lava Jeans PRO 01 ilave edilmesi tavsiye edilir. 

 

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 iç in) 
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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