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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Cell BRB 
 

 
 

Kullanım Alanı Anti-pilling enziminin asidikten nötral pH’a ve soğuktan sıcağa 
uygulanması klasik asit selülaz enzimlere göre değişik avantajlar 
getirmektedir. 

Özellikler - geniş pH aralığında ve sıcaklığında aktiviteye olumsuz etkisi 
olmaksızın uygulanabilir. Ürünün bu daha az parametre bağımlılık 
avantajı daha güvenli ve tutarlı üretim sağlar. 

- pH ve sıcaklığa bağımlı olmaması nedeniyle onarım minimanize 
(yeniden üretim) 

- renge olumsuz etkisi olmadığından boyama prosesinden önce veya 
sonra uygulanması mümkündür 

- bio-pişirme veya haşıl sökme gibi diğer enzimatik işlemlerle kombine 
edilebilmesi suretiyle maliyet optimizasyonu sağlanabilir 

- boyama aşaması ile kombinasyonu su tüketimini, enerji ve proses 
zamanını düşürür 

- dozajlama ve pompalanabilir sıvı yapı 

Kimyasal Yapısı Sıvı enzim formülasyonu 

Teknik Bilgiler Görünüş:   kahverengi sıvı 

pH(direkt):                       4 -6 

seyreltme prosedürü:      Sıcak ve soğuk su ile seyreltilmiş, soğuk suda   
                                        çözülür  

Raf ömrü:                        orijinal kapalı amblajlarında 12 ay 

                                       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 Cell BRB 30 - 60°C’de (optimum 40°C) ve pH 5 - 8 (optimum 6.5 - 
7.5) gibi çok geniş pH aralığında aktivetede herhangi ciddi bir kayıp 
olmaksızın uygulanabilir. Ürün haspel, jet boyama makinaları ve parça 
yıkama makinalarında uygulanabilir. Makinadaki mekanik etki yüksek 
olmalıdır. 

Anti-pilling prosesindeki bu parametreler dikkate alınarak hem bio-pişirme 
hemde haşıl sökme prosesleri ile kombine edilebilir. Ayrıca bazı boyama 
prosesleri ile de kombine edilebilir. Eğer ürün reaktif boyama prosesinde 
kullanılıyorsa enzim boya fiksesi için kullanılan alkali ilavesinden sonra 
deaktive olur. Bu proses zamanını kısaltması anlamında çok önemli ve 
kayda değer maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Bununla birlikte su ve enerji 
giderlerinde de düşme gerçekleşecektir. 

Anti-pilling prosesi ayrıca boyama sonrası da uygulanabilir. Geleneksel 
asit selülaz enzimler boyamış malın rengini genelde değiştirirler. Bu 
uygulamanın yapıldığı asidik koşullardan dolayı boyanın etkilenmesi ile 
ilgilidir. Nötral  pH koşullarıda Lava Cell BRB nin uygulanmasında bu 
etkileme olmadığından renkte değişim ve solma olmamaktadır. 

Lava Cell BRB ile standard uygulamalar 

Makinaya su alınır (30 - 60°C), banyo oranı 1:7 to 1:15 arasına ayarlanır 
ve enzim ilavesi  yapılır ; 

% 0.5 - 1  Lava Cell BRB 

Kullanım miktar değişik parametrelere bağlıdır : 

- Malzeme (dokuma veya örgü mamul) 

- İstenen pilling efekti derecesi 

- Uygulama zamanı 

- Makinanın mekanik etkisi (jet, overflow, yıkama makinası) 
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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. 

 


