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Product Information Laundry Auxiliaries 

 

Lava®Cell NBG 
    
Nötr antipilling selülaz enzimi 

 

Kullanım alanı Tipik asit selülazların sunduğu avantajları nötr çalışma koşullarında 
verebilen biopolish enzim.Biopolish işleminin nötr koşullarda olmasından 
dolayı diğer enzim yada boya işlemleriyle beraber uygulanabilir. 

Özellikler - Rengi muhafaza etme özelliği iyi, daha az çapraz kirletme 

- Aktivite üzerine olumsuz etkisi olmadığı için geniş bir pH aralığında 
çalışılabilir 

- Renge olumsuz etkisi olmadığı için boyama öncesi ve sonrası 
uygulanabilir 

- Pişme veya haşıl sökme gibi diğer enzimatik işlemlerle 
kombinlenebilmesi sayesinde maliyet optimizasyonu sağlar 

- Asit selülaza göre su, enerji,proses süresinin kısalmasında avantaj 
sağlar  

- Daha az ağırlık ve mukavemet kaybı 

- Dozajlanabilir/pompalanabilir sıvı 

Kimyasal yapısı Sıvı enzim formülasyonu 

Teknik veriler Görünüm: Kahverengi sıvı 

Raf ömrü: Original ambaljında 12 ay 

                                      Isı ve güneş ışığından koruyunuz 

                                      +3°C nin üzerinde serin yerde muhafaza 
ediniz 

                                      Numune alındıktan veya kullanıldıktan hemen 
sonra ambalajı kapatınız 
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Uygulama  

 Lava Cell NBG , 40 - 60°C (optimum 50 - 55°C) ve pH 5-8 aralığında 
(optimum 6.5 - 7.5) aktivitesinde herhangi bir kayıp olmadan 
çalışabilir.Ürün winch,jet boyama ve yıkama makinalarında 
kullanılabilir.Makinanın mekanik etkisi yüksek olmalıdır. 

Bu parametrelere dayanarak biopolishing işlemi pişme ya da haşıl 
sökme işlemiyle kombinlenebilir.Ayrıca bazı boyama prosesleriylede 
beraber kullanılabilir.Reaktif boyamada kullanıldığında , boya fiksesi için 
alkali eklendiğinde enzim otomatik olarak deaktif olacağından proses 
süresini kısaltarak su ve enerji tüketiminde önemli bir tasarruf 
sağlayacaktır. 

 

Biopolishing işlemi boyama işleminden sonra da yapılabilir.Tipik asit 
selülazlar genellikle boyanmış kumaşın renk tonunu değiştirir.Nötr 
ortamda Lava Cell NBG uygulamasında ise renk değişimi ve solma 
olmamaktadır 

 

 

 

 

 

 

 

   Lava Cell NBG (solda) klasik enzime göre rengin korunmasında daha 
etkilidir. 

 

Lava Cell NBG ile standart uygulamalar 

Makinaya su alınır (50 - 55°C), flotte 7:1 - 15:1 olacak şekilde ayarlanır; 

0.5 - 2 %Lava Cell NBG eklenir. 

Kullanım miktarı aşağıdaki parametrelere göre ayarlanabilir; 

- malzeme (dokuma yada örgü kumaş) 

- istenen pilling efekti seviyesi 

- Işlem süresi 

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

Dokuma kumaşlar ve gömleklerde yaklaşık olarak 0.5 - 1% olarak 
kullanılır.Daha kalın kumaşlarda ise ( t-shirt yada sweat shirt gibi) daha 
yüksek konsantrasyonda kullanım gereklidir. Yıkamalarda kullanılan 
konsantrasyonlar 0.5 - 1% iken ,mekanik etkinin düşük olduğu 
durumlarda ise 1 - 2% olmaktadır. 

 



 

 

 

      

 

DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti  
Mecidiye Mah.Cenap Sahabettin Sok.No:24 
34718, Kosuyolu / Kadikoy  
Istanbul - Turkey 
Telephone         +90  216 544 15 00 
Fax(sales)         +90  216 339 90 48  
Fax (marketing)            +90  216 339 90 63 
DyStar.Auxiliaries@DyStar.com 
www.DyStar.com 

    

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. 
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İşlem süresi, malzemeye bağlı olarak 25 - 45 dakika arasındadır. 
Boyama işleminden önce veya sonra yapılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haşıl sökme ve biopolish prosesinin kombinasyonu 

Makinaya 60°C su alınır, flotte 7:1 -15:1 olacak şekilde ayarlanır 

 1.0 - 2.0 g/l Lava Sperse OSN ya da Lava Sperse Base 
 1.0 g/l Lava Sperse CPOS optional 
 1 - 2 % Lava Zyme AEN 01 
 0.5 - 2 % Lava Cell NBG 

Işlem süresi 60°C de 20-30 dk ,soğuk ve sıcak durulama yapılır 

Biopolish ve boyama işleminin kombinasyonu 

Boya banyosu 50 - 60°C ye kadar ıstılır ve biopolish işlemi başlatılır: 

 0.5 - 2 % Lava Cell NBG 

Normal boyama prosesine başladıktan 10-15 dk sonra  boya yardımcıları 
, tuz ve boyarmadde ilave edilir; 

 x g/l tuz 
 a % Reaktif boya (Levafix®/Remazol®) 

İşlem süresi 50-60°C de 20-30 dk dır.Boya fiksesi için alkalin ilave 
edilmesi enzimin aktivitesini otomatik olarak sonlandırır.Sabunlama ve 
durulama işlemi normal boyama prosesinde olduğu gibidir. 

Direky boyalar (Sirius®) kullanılacksa 50-60°C de 20-30 dk 
çalıştırılır.Daha sonra boya işlemini tamamlamak için 90-95 °C ye kadar 
ısıtılır.Bu durumda sıcaklık sebebiyle enzim aktivasyonu sonlanmış olur. 

 

 

Lava Cell NBG ile işlem görmüş 

işlemsiz 


