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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Cell NDF 
 

Anti-pilling enzim   
    

 

Kullanım Alanı Selüloz bazlı kumaşlar için biopolish enzimi 

Özellikleri  - kalıcı yumuşaklık kazandırır 

- selülozik elyafın tüylenmesini giderir 

- kumaş yüzeyinin parlaklığını arttırır 

- ekolojiktir 

Kimyasal Yapısı Selülaz bazlı sıvı enzim preperasyonu 

Teknik Bilgiler  Görünüş:                               kahverengi sıvı 

pH değeri: 4 – 6 

Çözünürlük:                soğuk veya ılık su ile seyreltilir                                            

Raf ömrü:                orijinal ambalajında 6 ay  

                                                20ºC’nin üzerinde saklamayınız!  

 
  



 
 
 

      

 

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 sorumlu-
luğunuz altındadır. Ürünlerimizin satışı Genel Satış ve Teslim Şartlarına 
göre gerçekleştirilir.
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Uygulama  

 Anti-pilling işlemleri: 

Lava Cell NDF kumaş yüzeyinde çalışarak, yüzeydeki mikroelyafları zayıflatır ve 
bunların yüzeyden uzaklaşmasıyla parlak, pürüzsüz ve yumuşak sonuçlar elde 
edilmesine olanak sağlar. 
 
Enzim uygulaması her aşamada yapılabilir (haşıl sökme, kasar sonrası veya 
boya sonrası). Ancak en iyi sonuçlar boya sonrasında alınır. Bu aşamada uygu-
lama koşulları kullanılmış olan boyar maddeyi etkileyebileceğinden renk de-
ğişikliğine dikkat edilmelidir. 
 
Uygulama jet, over-flow boya makineleri veya tamburlu yıkama makinelerin-
de yapılabilir. Lava Cell NDF işleminden sonra, özelikle tamburlu kurutma 
makinelerinde mekanik etki sayesinde tüyler tamamen yüzeyden uzaklaşır 
 
% 0.4 – 1.0   Lava Cell NDF mal ağırlığı üzerinden  
 
pH: 4,5 – 7  
 
Banyo oranı: 1:5 – 1:10 (makina tipine bağlı olarak) 
 
Sıcaklık : 55 - 60ºC   
süre: 10 – 45 dk. 
 

Enzim aktivitesi işlem sonrası alkali ilavesi ile (soda veya kostik) pH’ı 9 
getirerek veya 75-80 °C’ye çıkartılarak sonlandırılmalıdır 

Enzimatik işlem sonrası kumaş ağırlığının yaklaşık % 3 – 5 `i kaybolur. Enzim 
aktivitesi soda veya kostik ilavesiyle veya sıcaklığın 80 derece üzerine çıkartıl-
masıyla durdurulmalıdır. 

 Selülozik elyaflar bu işlemden sonra başlangıçtaki mukavemetlerinin % 10-20 
sini kaybederler. Bu bakımdan ön denemelerin yapılması tavsiye edilir. 

 


