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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Zyme AHP 
 

Kullanım Alanı Yüksek sıcaklıkta çalışan haşıl enzimi 

Özellikler - Uygun sıcaklık aralığı 40 - 110°C. 

- Yüksek sıcaklıkta hızla aktivite gösterir. 

- Yüksek aktivite ve konsantrasyon. 

- Patates, mısır, monyak, karboksimetil selülaz içerkli haşılların 
giderilmesinde etkilidir. 

Kimyasal Yapısı Bakteriyal amilaz 

Teknik Bilgi Görünüm: kahve sıvı 

pH: 5.0 – 7.0 

Yoğunluk: yaklş. 1.1 g/ml 

Çözme prosedürü: soğuk su ile çözülebilir veya banyoya direkt 
ilave   
                                      edilir 

Raf Ömrü: kapalı ambalajında 12 ay 

Isı ve güneş ışığından koruyunuz  

25 °C nin üzerinde muhafaza etmeyiniz, aksi takdirde kullanılamaz 
hale gelebilir. 

3 °C nin üzerinde serin yerde muhafaza ediniz  
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Uygulama  

 
Lava Zyme AHP nişasta ve nişasta içerikli haşılların kumaştan 
uzaklaştırılmasında kullanılır. 
 
Yüksek sıcaklıkta bozulmayan yapısı sayesinde 40-100°C arası 
sıcaklıkta çalışılabilir. Nişasta molekülü 1-2 dk pişme işlemiyle 
uzaklaşabilen daha küçük moleküllere dönüşmüş olur. 
 
Lava Zyme AHP kullanılırken aşağıdaki parametreler takip edilmelidir: 
 
Sıcaklık; Lava Zyme AHP ile 40 – 110°C aralığında çalışılabilir. 
 
Ph; optimum aktivite ve stabilite ph 6-8 aralığındadır. Stabilite suyun 
sertliğinden yada tuzdan etkilenmez. 
 
Islatıcılar; Lava Wash WYO yada Lava Wet WLA gibi nonyonik ıslatcılar 
uygundur. 
 
Ağır metal iyonları; Sera Quest C-PX gibi iyon tutucularla 

uzaklaştırılmalıdır, EDTA bazlı iyon tutucular kullanılmaz.  

 

Stok çözeltisi 
 
Konsantrasyonu yüksek olduğu için stok çözelti hazırlanmalıdır. 
5   birim Lava Zyme AHP 
95 birim su 
 
Yıkama Makinelerinde Haşıl Sökme 
 
Haşıl sökümü uygulanan ilk işlemdir. 
 
0.2 -1.0 g/l Lava Zyme AHP (Stok çözeltiden) 
0.3 - 0.5 g/l Lava Sperse KDS 
60°C de 15 dk çalıştırılır. 
 
 
Lava Zyme AHP 60°C de çalışan normal haşıl sökme enzimlerinin 
çıkartamadığı manyok nişastası gibi sökülmesi daha zor olan haşıllar için 
uygundur, 70-80°C de kullanılması önerilir.  
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This information and our technical advice - whether verbal, in 
writing or by way of trials - are given in good faith but without 
warranty, and this also applies where proprietary rights of third 
parties are involved. Our advice does not release you from the 
obligation to check its validity and to test our products as to their 
suitability for the intended processes and uses. The application, 
use and processing of our products and the products 
manufactured by you on the basis of our technical advice are 
beyond our control and, therefore, entirely your own 
responsibility. Our products are sold in accordance with our 
General Conditions of Sale and Delivery.  


