
 

 
 

      

 

 
      

Lava Cell BEE - 2018/03  Page 1 of 2 

 
 

Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Cell BEE 

Tüy giderici (anti-pilling) enzim   

 

Kullanım alanı 
Selülozik örgü kumaşların yüzeyindeki tüyleri uzaklaştıran, 
boncuklanmasını gideren iç çamaşırı, çorap ve diğer selülozik 
kumaşların görünümünü geliştiren enzim. 

Özellikleri 
 Yüzey parlaklığını arttırır 

 Havlanma ve tüylenmeyi giderir , boncuklaşmayı (pilling) azaltır 

 Ekolojiktir 

 Sıvı formdadır, kolaylıkla dojazlanabilir. 

Kimyasal yapısı   Asidik selülaz bazlı sıvı enzim preperasyonu. 

Teknik Bilgiler  
Görünüş: kahverengi sıvı 

pH değeri: 4.5 – 5.5 

çözünürlük :              soğuk veya ılık su ile seyreltilir  
                                           
Raf ömrü:              kapalı orjinal ambalajında 12 ay  
 

Store product cool but not below + 3°C 

Lock packaging immediately after sampling or use 
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Uygulama   

 
Lava Cell BEE selülozik kumaşların yüzeyinde bulunan tüyleri 
zayıflatarak etki eden özel bir enzimdir. Aynı zamanda yüzey parlaklığını 
arttırır. 

Enzim uygulaması her aşamada yapılabilir (ham kumaşa, kasar sonrası 
veya boya sonrası). Ancak en iyi sonuçlar kasar sonrasında alınır. 
Boyama sonrasında kullanım sırasında uygulama koşulları (özellikle 
asidik ph) kullanılmış olan boyar maddeyi etkileyebileceğinden renk 
değişikliğine dikkat edilmelidir. 

Uygulama jet, over-flow boya makineleri veya tamburlu yıkama 
makinelerinde yapıllabilir.  

 

Reçete: 
 
   % 0,5  –  1,0  Lava Cell BEE  
   % 0.4  asetik asit % 80`lik 
 
 pH 4.5 – 5,5 olarak asetik asit ile ayarlanır. 
 
Banyo oranı: 1:5 – 1:10  
İşlem süresi:  30- 45 dak. 50 – 55ºC 
 
İşlem 40-65ºC de pH : 4.5 – 6.5 arasında da düşük aktivite kayıplarıyla 
gerçekleştirilebilir. Bu durum tekstil materyalinin veya makinenin 
özelliklerine bağlıdır. 
 
Enzim aktivitesi soda veya kostik ilavesiyle veya sıcaklığın 80°C üzerine 
çıkartılmasıyla durdurulmalıdır. 
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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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