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Product Information Process Auxiliaries 
 

Lava® Zyme AET 
    

 Haşıl sökme için amilaz enzimi 

 

Kullanım Alanı Nişasta haşılı uygulanmış  kumaşların her metodla sökümünü yapmak 
için kullabılabilecek amilaz enzimi 

Özellikleri - bütün haşıl sökme proseslerinde kullanılabilir universal yapıda bir 
ürün 

- geniş sıcaklık bandında etkinlik göstermektedir (40 – 110°C) 

- geniş pH aralığında uygulanabilme,  pH-aralığı   5 – 10. İdeal calis-
ma pH aralığı olarak 6.5 – 7.5 aralığı tavsiye edilmektedir 

- kumaştan gelen yağ, vaks ve yakma safsızlıklarına karşı stabildir 

Kimyasal Yapısı Enzim formuülasyonu 

Teknik Bilgiler Görünüş: kahverengi sıvı 

pH (direk) : 5,5  -7,5  

Çözünürlük: suda çözülebilir 

Raf ömrü: orjinal kapalı ambalajında 12 ay 
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Uygulama   

 
Uygulama miktarı aşağıdaki parametrelere bağlıdır: 

- Haşık sökme metodu 
- Uygulanan nişasta haşıl tipi 
- Haşıl miktarı 
- Uygulama zamanı 

Genel olarak aşağıdaki, miktarları tavsiye etmekteyiz. Kesin kullanım 
miktarı yukarıdaki parametreler dikkate alınarak  yapılacak denemeler 
sonucunda belirlenmelidir. 

Çektirme - yüksek banyo oranı 
1.0 – 4.0   g/l Lava Zyme AET, örnek haspel,overflow 

Çektirme - düşük banyo oranı 
2.0 – 6.0   g/l Lava Zyme AET, örnek jet,Levent boyama 

Emdirme 

 4.0 – 8.0 g/l Lava Zyme AET 

Ham kumaşa ilgili haşıl sökme çözeltisinin iyice nüfuz edip tam olarak 
penetre olması için pick-up değeri mümkün olan en yüksek şekilde 
olacak şekilde sıkma basınçları ayarlanmalıdır. 

Haşıl sökme banyosunun hazırlanması 

Haşıl sökme banyosunu hazırlamak için kullanılacak suyun sertliği 7 - 10 
°dH (Alman sertliği) olmalıdır, bu şartlarda enzimin stabil kalacaktır. Ama 
gerek ham kumaştan gerekse sudan gelebilecek ağır metaller enzimin 
aktivitesini düşürecek şekilde (enzim zehiri) etki gösterebileceğinden 
ortama bir miktar iyon tutucu (0.5-1 g/l) ilave edilmesinde fayda vardır. 
Bu amaçla Sera Quest C-PX önerilebilir. 

Uygulama örnekleri 

Lava Zyme AET değişik haşıl sökme prosesleri ile uygulanabilir örnek 
olarak : 

Soğuk bekletme ile haşıl sökme işlemi 

Emdirme sıcaklığı:  20 - 95 °C 
Zaman  (Sıcaklıga baglı olarak):   20 - 70°C’de  minimum 8 saat 
                                           95°C’de  30 - 45 dakika  

Değişik bekletme alternatifler için endirme yöntemi  

Banyo altı bekletme: Sıcaklık: 95 - 100°C 
                                       Zaman:10 - 20 dk 

Sıcaklık kabini içinde bekletme 
Kabin (pad roll):                 Sıcaklık: 95 - 100°C 
                                          Zaman: 30 - 45 dk 

Kontinü buharlama (doymuş buhar ile)  

Sıcaklık: 98 - 105°C 
Emdirme sıcaklığı: 20 - 95°C 
Bekletme zamanı: 2 - 15 dk 
emdirme ve bekletme sıcaklığına bağlıdır 
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Açık ve halat yıkama kontinü makinalarında   

Sıcaklık: 90 - 95°C 
Zaman:  2 - 5 dk 

Tüm diskontinü boyama makinaları ve jig,Levent boyama veya haspel gibi 
makinalarda  

Sıcaklık: 60 - 95°C 
Zaman   60 - 10 dk (sıcaklığa bağlı olarak) 

Islatıcı ve hava giderici  

İyi ıslatma ve efektif bir penterasyon için Lava Zyme AET kullanımında 
bir ıslatıcı ilavesi ile desteklemek  önerilebilir.   

Kullanılacak olan ıslatıcının nonyonik karakterde olması önemle tavsiye 
edilmektedir.  Anyonik karakterli yüzey aktifler enzimin aktivitesini düsü-
recek şekilde etki gösterebilir. Bu nedenle kullanılacak yüzeyaktif mut-
laka nonyonik karakterde olmalıdır.   

Önerimiz  

Sera Wash M-CEO, Sera Wet C-NR. 

Önerilen miktar prosese bağlı olarak 1.0 - 3.0 g/l  

Yağ ve kirlerin yıkanarak uzaklaştırılması  

İplik eğirme ve dokumadan gelen kirler haşıl sökme işlemi esnasında 
uzaklaştırılabilir Bunu için önerdiğimiz ürün : 

Sera Wash M-RK. 

Özellikle soğuk bekletme ve kontinü sistemler için uygundur.  

Haşılı sökülmüş kumaşın pişirme işlemine tabi tutulması  

Haşıl söküm işleminden sonra yapılacak pişirme işlemi alkali ortamda ve 
olabildiğince sıcak yapılmalıdır. 

 2.0 - 3.0 g/l soda  
 1.0 - 2.0 g/l Sera Wash M-CEO 

Sıcaklık: 80 - 95°C 
Zaman: 20 - 30 dk 

Haşılk söküm işleminin ölçümü 

Haşıl söküm işleminin derecesi TEGEWA iodin testine göre yapılır. 
Sökümün değerlendirilmesi yine TEGEWA violet skalaya gore yapılmak-
tadır 
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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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