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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Zyme Lite Neu 
 

İndigo ağartma için enzim   

 
 

Kullanım Alanı İndigo boyalı denim kumaşların  ağartılmasında kullanılan lakkaz enzimi 

Özellikleri   klor ve sülfit ihtiva etmeyen enzimatik ağartma sistemidir 

 indigo boyalı denim kumaşlarda düzgün ve gri nüanslı ağartma efekti 
sağlar 

 çok iyi kontrast oluşturur 

 toz şeklindedir 

  köpüksüzdür, bu nedenle her tip yıkama makinesinde sorunsuz 
çalışır 

Kimyasal Yapısı Lakkaz bazlı enzim preperasyonu 

Teknik Blgiler  Görünüş:               bej-gri toz   

pH:                                  3 – 4 ( %0,5 çöz.)                                           

Raf ömrü:               orijinal ambalajında 6 ay  
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Uygulama  

 
Lava Zyme Lite Neu indigo boya üzerinde ağartıcı etki gösterir.   

Bu ağartma prosesinin haşıl sökme ve taş yıkama işleminden sonra ya-
pılması tavsiye edilir. Ağartma efektinin derecesi işlem süresi sıcaklık ve 
kullanım miktarı ile kontrol edilebilir. 

İyi ağartma sonuçları için makine içinde yeterince hava bulunmalıdır. 
Çünkü havada bulunan oksijenin ağartma efektin de rolü vardır.  

Ağartma için gerekli olan 4 – 5. 5 pH değeri deri etiketler ve metal kısım-
larda sorun yaratmaz.  

Kükürt ve reaktif boyalar  Lava Zyme Lite Neu sistemi ile ağartılamaz. 
Lava Zyme Lite Neu sadece indigo boyaya etkindir, bu sayede kumaşı 
yada diğer boyarmadde tiplerini etkilemeden yalnızca indigonun ağartıl-
masına olanak sağlar. 

Diger ağartma metodlarına göre en belirgin avantajı gri nüanslı ağart-
malara olanak sağlamasıdır. 

Reçete önerisi:  

Denim kumaşın haşılı sökülüp , enzim yıkama yapılır, durulanır . Makine 
65 – 70ºC‘de su ile doldurulur. 
 
Banyo oranı 1:5 – 1:10  

pH: 4 – 5.5   

Banyonun pH değeri ürünün tampon sistemi ile normal koşullarda kendi 
kendine ayarlanır.  
 
Fakat banyo kontrol edilmeli, gerekirse asetik asit ile istenen pH`a geti-
rilmelidir. Çünkü 6’nın üzerindeki pH değerlerinde ağartma etkisi azalır. 

 
 
 
 



 

 

 
      

 

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 kaldırma-
dığı gibi ürünlerimizin uygulanması ve kullanılması, - ürünlerimizin 
danışmanlık hizmetlerine göre imali kontrolümüz dışında cereyan 
edeceğinden - , tümü ile kendi sorumluluğunuz altındadır. Ürünle-
rimizin satışı Genel Satış ve Teslim Şartlarına göre gerçekleştirilir. 
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 %  0,5 –3 Lava Zyme Lite Neu 
 
15 – 30  dakika   65 – 70ºC‘de yıkama yapılır. 
 
İstenilen renk nüansına göre aynı işlem yeni banyo alınarak istenilen 
renk hedefine ulaşıncaya kadar tekrarlanır. 
 
İşlemin ardından Lava Sperse HOC ile durulama yapılması önerilir.  
 
Ağartma işlemlerinden sonra, yumuşatıcı olarak: 
 
% 3  Lava Jeans PRO 01 kullanılması tavsiye edilir. 
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