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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava Cell NSM 

 

Kullanım Alanı Denim yıkamaları için taş enzimi 

Özellikleri   indigo boyalı malların yıkanması sırasında mekanik aşındırmayı 
hızlandırır 

 taş ile yapılan prosesin süresini kısaltır 

 bazı denim kalitelerinde taş kullanmadan taş yıkama efekti elde edilir 

 en iyi sonuç nötr veya zayıf alkali ortamda elde edilir 

 yüksek tamponlama kabiliyeti vardır 

 köpüksüzdür, bu nedenle her tip yıkama makinesinde sorunsuz 
çalışır 

Kimyasal Yapısı Granül enzim  

Teknik bilgiler  Görünüş:               Partiküllü beyaz toz   

Raf ömrü:               orijinal ambalajında 12 ay  
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Uygulama  

 Denim materyalinin yıkanması 

Mal ağırlığının %  0.5 – 2‘si kadar Lava Cell NSM banyoya eklenir.  
Yıkama sıcaklığı 50-55ºC’dir. En iyi netice pH 6 – 7‘de sağlanır. 
 
Ürünün bir takım özel avantajları vardır; 
 

• atkı ve çözgüde yüksek kontrast sağlar 

• cep astarlarında çok az kirlenmeye neden olur 

• düşük sıcaklıkta uygulanabilir 

 
Ön işlem: 
 
0,3–0,7 g/l    Lava Sperse KDS veya Lava Sperse HOC 
0,5 – 1  g/l    Lava Zyme DEZ 01 
 
60ºC’de 15-20 dakika  
Banyo oranı: 1:6   1:8   
Boşaltma. 
Makineye 50-55ºC‘de temiz banyo alınır. 
Düşük banyo oranına göre ayarlanır: 1:4  1:6   
 
Mal ağırlığının ; 
  
%  0.5 – 1           Lava Cell NSM   
0,3 – 0,7 g/l        Lava Sperse KDS veya Lava Sperse HOC ilave edilir. 
 
Kumaş kalitesine göre taşlı veya taşsız çevrilir. 
 
Taşlı yıkama:            20-60 dakika 
Taşsız yıkama:         30-90 dakika 
 
Daha iyi bir kontrast ve temiz bir yüzey için pişme sonrası banyoda Lava 
Wash PDT (mavi ve parlak renk) ve Lava Wash EXT (gri ve temiz efekt) 
eklenmesi tavsiye edilir. 

Yumuşatıcı olarak son durulama banyosuna Lava Soft EPS 01 veya 
Lava Jeans PRO 01 ilavesi tavsiye edilir. 

 

 

 

 

 

DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti  

Mecidiye Mah.Cenap Şahabettin Sok.No:24 

34718, Koşuyolu / Kadıköy – İstanbul 

Telefon 0  216 544 15 00 
Faks (satış) 0  216 339 90 48  

Faks (pazarlama) 0  216 339 90 63 

DyStar.Auxiliaries@DyStar.com 

www.DyStar.com 

 

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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