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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Cell BSL 

 

Kullanım alanı 
Selüloz bazlı kumaşlar için yüksek konsantre biopolish enzimi olarak 
kalıcı anti-pilling etkisi sağlar. Selüloz bazlı kumaşların tuşesini iyileştirir, 
Lycocell liflerinin defibrilasyonu için uygundur. 

Özellikleri  Selülozik elyafın boncuklanma ve tüylenmesini azaltır 

 Su emiciliğini kaybetmeden, kalıcı yumuşaklık ve yüzey düzgünlüğü 
verir. 

 Ön fibrilasyondan sonra uygulandığında lyocell elyafın tüylenmesini 
giderir 

 Kumaş yüzeyinin parlaklığını arttırır. 

 Ekolojiktir. 

Kimyasal yapısı   Yüksek konsantre selülaz bazlı enzim preperasyonu 

Teknik Bilgiler  
Görünüş: Amber renkli sıvı 

pH değeri: 4 – 6 

seyreltme prosedürü:   Soğuk veya ılık su ile seyreltilebilir,soğuk suda  
 
                                      çözünür. 
                                           
Raf ömrü:             Orjinal ambalajında 12 ay saklanabilir. 

                                      

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 Cell BSL selülozik kumaşların yüzeyinde bulunan mikro lifleri 
zayıflatarak etki eden özel bir enzimdir. Aynı zamanda kalıcı bir 
yumuşaklık ve defibrilasyon sağlar. Ürünün etkisi kalıcı olup, tüylenmeyi 
ve boncuklaşmayı azaltmaktadır. 

Uygulama herhangi bir aşamada gerçekleştirilebilir. Ancak en etkili 
sonuç kasar sonrası elde edilir. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reçete: 
 
   % 0,2 – 0,4   Lava Cell BSL 
   % 0.5   sodyum asetat 
   % 0.5   asetik asit % 60`lık. 
 
pH otomatik olarak 4.5 – 5 e ayarlanır,gerekirse asetik asit ile pH ayarı 
yapılır. 
 
Banyo oranı: 1:5 – 1:10  
Işlem süresi: 30- 45 dak. 50- 55ºC 
 
Enzim aktivitesi banyoya soda veya kostik ilavesiyle pH 9’a ayarlanarak 
veya sıcaklığın 75- 80°C üzerine çıkartılmasıyla durdurulmalıdır. 
 
Diğer boya, kasar veya apre işlemleri, Lava Cell BSL uygulamalarından 
etkilenmez. Kumaş tutumu özellikle silikon bazlı yumuşatıcılar ilave 
edilerek iyileştirilebilir. 
 
Selülozik elyafların Lava Cell BSL ile muamele edilmesi kopma 
mukavemetini azaltır.Bu bakımdan ön denemelerin yapılması tavsiye 
edilir. 
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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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