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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Cell KSP 
    

 
 

Kullanım Alanı Düşük sıcaklıkta çalışan kuvvetli tampon ve disperge etkisi olan yüksek 
aktiviteli nötral selülaz  

Özellikler - Mekanik denim abrasyonunu hızlandırır 

- Taş enzim işlemini ciddi bir biçimde kısalmasını sağlar 

- Bazı denim kalitelerinde taşsız taş yıkama efekti verir 

- En iyi etki nötral ila hafif asidik pH aralığında sağlanır ki bu aralığa 
yüksek kapasiteli tampon sistemi ile ayarlanır. 

- Dispersiyon etkisi sayesinde optimum renk kontrastı sağlar 

- Gri ila nötral efekt verir 

- Köpüksüzdür 

- Taş tozu kullanımı ile yıkama makinesinde düşük flotte oranı 
sayesinde pomza taşı kullanımını azaltır 

Kimyasal Yapısı Enzim Granülü 

Teknik Bilgi Görünüm: bej toz 

pH (1%): 4 - 5 

Seyreltme: soğuk su ile her oranda seyreltilebilir 

Raf Ömrü: Orjinal kapalı ambalajında 12 ay 

Numune alındıktan veya kullanıldıktan hemen sonra ambalajı  
kapatınız 

Neme karşı koruyunuz 
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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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Uygulama 

 Indigo nun uzaklaştırılmasını hızlandırmak için ürün ağırlığı üzerinden 
yıkama banyosuna 1.0 – 2.0% Lava Cell KSP ilave edilir. Flote oranı 3:1 
– 5:1 aralığında olmalıdır ve uygulama sıcaklığı 40 - 45°C olmalıdır. En 
iyi etkiyi elde edebilmek için, banyo pH değeri 6,0 – 6,5 aralığında olma-
lıdır ki normal olarak bunu ürün kendisi ayarlar. 

Özel Avantajları 

- Yüksek konstrasyon ve aktivite sayesinde düşük miktar kullanımı 
kolaydır 

- Kuvvetli tampon sistemi sayesinde banyo pH  

- Atkı ve çözgü iplikleri arasında yüksek kontrast sağlar 

- Düşük sıcaklıkta, cep içlerinin en az şekilde kirlenmesini sağlar 

- Gri ila nötral efekt verir 

- Taş tozunu kullanımı ile pomza taşı kullanımını azaltır. 

 

Uygulama 

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 40-45ºC‘de temiz banyo alınır. 
Düşük banyo oranına göre ayarlanır: 1:4  1:6   
 
Mal ağırlığının ; 
  
%  1 – 2             Lava Cell KSP 
0,3 – 0,7 g/l        Lava Sperse KDS Conc 
% 25.0 – 40.0     KAPowder 
 
Kumaş kalitesine göre taşlı veya taşsız 40 - 45°C çevirilir. 
 
Taşsız yıkama:         30-45 dakika 
 
Daha iyi bir kontrast ve temiz bir yüzey için pişme sonrası banyoda Lava 
Wash PDT (mavi ve parlak renk) ve Lava Wash EXT (gri ve temiz efekt) 
eklenmesi tavsiye edilir. 

Yumuşatıcı olarak son durulama banyosuna Lava Soft EPS 01 veya 
Lava Jeans PRO 01 ilavesi tavsiye edilir. 
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