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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Cell NSZ 
 

 

Kullanım Alanı Tüylenmeyi giderme işleminde kullanılan klasik selülaz enziminin fayda-
larını sağlayan, soğuk ve nötr pH ortamında çalışan tüy enzimi. 

 

Özellikleri - aktivite kaybı olmadan, soğukta çalışabilir. 

- düşük sıcaklık ve pH değerlerinden ötürü tamir işlemlerini minimize 
eder. 

- boyama işlemi sonrasında ya da öncesinde uygulanması, mamül 
üzerinde renk değişimine sebep olmaz. 

- fiyat optimizasyonu sağlanması amacıyla haşıl sökme ya da biyolojik 
yıkama gibi diğer enzimatik işlemler ile birleştirilebilir.  

- boyama işlemiyle kombinasyonu sayesinde işlem süresini, enerji 
kullanımını ve kullanılan su miktarını minimize eder.  

- dozajlamaya uygundur 

Kimyasal Yapısı Sıvı Enzim Çözeltisi  

Teknik Bilgiler Görünüş: sarı likit 

pH:                                4-6 

Seyreltme Prosedürü: soğuk su ile seyreltilebilir 

 Raf Ömrü: orjinal kapalı ambalajında 12 ay 
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Uygulama  

 Lava Cell NSZ, önemli bir aktivite kaybı olmadan, soğukta (optimum 
sıcaklık 35 -40°C) ve pH  6.5 - 7.5 değerlerinde uygulanır. Ürün, Jet boya 
makinelerinde ve yıkama makinelerinde kullanılabilir. Makinenin mekanik 
etkisinin yüksel olması gerekmektedir. 

 

 

 

Bu parametreler baz alınarak tüy giderme işlemi diğer biyolojik par-
çalanma ve haşıl söküm işlemleri ile birleştirilebilir. Ürün, bazı boya 
prosesleriyle de birleştirilerek kullanılabilir. Eğer bu ürün reaktif boyama-
nın yapıldığı bir proseste kullanılıyor ise, boyanın fikse olması için or-
tama verilecek olan alkalini görünce otomatik olarak aktivitesini yitirir. Bu 
durum, proses zamanından tasarruf sağlar. Dahası, su ve enerji 
değerleri düşürülmüş olur. 

Tüy alma prosesi, boyama işleminden sonra da uygulanabilir. Gele-
neksel asit selülaz, çoğu zaman boyalı kumaşın renginde gölgelen-
melere sebebiyet verir. Prosesteki renk değişimi asidik ortamdan 
kaynaklanmaktadır. Nötr pH değerlerinde Lava Cell NSZ kullanılarak 
yapılan işlemlerde bu renk değişimi oldukça düşüktür ve gölgelenmeler 
engellenmiş olur. 

 
 
 
 

Lava Cell NSZ ‘nin pH 6.5 ‘ta Sıcaklık Değerleri 

Conventional cellulase Lava Cell NSZ 
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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. Ürünleri-
mizin satışı Genel Satış ve Teslim Şartlarına göre gerçekleştirilir. 
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Lava Cell NSZ’nin Standart Uygulaması 

Makineye su alın (35 - 40°C), banyo oranını 1:7 ile 1:15 arasında belir-
leyin ve  

% 0.7 – 1,5 Lava Cell NSZ ekleyin. 

Bu miktar değişik parametrelere bağlıdır: 

- Materyal (Dokuma ya da örgü kumaş) 

- Tüylülük derecesi 

- Uygulama süresi 

- Makinenin mekanik etkisi (jet, overflow, yıkama makinesi) 

İşlem süresi materyale bağlı olarak 25 – 45 dk arasındadır. Bu işlem 
boya öncesi veya sonrası uygulanabilir. Enzim aktivitesi boya sonrası pH 
değerini 9 ‘un üzerinde tutmak için yapılan alkali (soda veya kostik soda) 
ilavesi ile aktivitesini kaybeder, eşzamanlı bu bir gerekliliktir. 
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