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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Cell NBU Conc 
    

 Konsantre anti-pilling selülaz enzimi 

 
 

Kullanım Alanı Klasik asit selülazların avantajlarını sağlayarak nötral pH’ta uygu-
lanabilen yüksek konsantre anti-pilling enzimi. Nötral pH da uygulanabilir 
olmasından dolayı, proses esnasında diğer enzimler ve boyalar ile kom-
bine edilebilir. 

 

Özellikleri 

- boya bağlarını etkilememe ve daha az çapraz kirletme 

- geniş pH aralığında aktiviteye olumsuz etkisi olmaksızın uygu-
lanabilir. 

- 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 

- Asit selülazların aksine su, zaman ve enerji verimliliğini arttırır 

- daha az ağırlık ve mukavemet kaybı 

- dozajlamaya uygun pompalanabilir sıvı yapı 

Kimyasal Yapısı Konsantre sıvı enzim formülasyonu 

Teknik Bilgiler Görünüş: amber renkli, sıvı 

Raf ömrü: orijinal kapalı amblajlarında ve 30°C sıcaklığın 
altında 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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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  

 

Lava Cell NBU Conc yüksek konsantre bir enzim olduğu için sui le ön  

seyreltme yapılarak istenilen kuvvet seviyesine ayarlanmalıdır. Opti  

mum raf ömrü stabilitesi, uygulama performansı ve mikrobiyal stabiliteyi  

elde edebilmek için ürün su ile seyreltildiğinde pH 4.5 – 4.9 aralığına  

ayarlanarak biosit ilave edilmelidir. Biosit (ör: RM BIOC) ilave edilmesi  

optimum raf ömrü stabilitesi şiddetle tavsiye edilmektedir. Karışım sta 

bilitesi laboratuvarda test edilmelidir. 

 


