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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Sperse KKC conc 
    

Denim yıkamalar için konsantre dispergatör 

 
 

Kullanım Alanı            Denim  yıkamalar için disperge maddesi 

Özellikleri - indigo boyalı denim mamullerin yıkamalarında beyaz atkı ipliklerinin 
ve cepliklerin kirlenmesini en az düzeyde tutar 

- mükemmel disperge etkisine sahiptir 

- amilaz ve selülaz enzimleri ile uyumludur 

- taş yıkama proseslerinde asit ve nötr selülaz enzimlerle birlikte kulla-
nılabilir 

- köpüksüzdür, bu nedenle her tip yıkama makinesinde sorunsuz çalı-
şır 

- mamule kalıcı bir yumuşaklık ve kayganlık kazandırır 

Kimyasal Yapısı            Polimer bazlı karışım 

Teknik Bilgiler Görünüş:                           beyaz ya da krem viskoz sıvı 

İyonite:                              noniyonik 

Çözünürlük:                       soğuk veya ılık su ile seyreltilebilir 

Raf ömrü:                          kapalı orijinal ambalajında 12 ay          

Numune almadan ya da kullanmadan önce iyice karıştırınız 

+ 3°C nin altında  ve + 35°C nin üzerinde saklamayınız 
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Uygulama  

 Denim Mamullerin Yıkamasında 

İndigo boyalı mamullerin yıkama sırasında Lava Sperse KKC Conc ile 
işlem görmesiatkı ipliği, cep astarı, etiket gibi boyanmamış kısımların 
temiz kalmasını sağlar. Lava Sperse KKC Conc’un dispergatör etkisi 
oldukça kuvvetlidir.Ürün, haşıl sökme, taş yıkama gibi jean proseslerinde 
kullanıma uygundur. 

Haşıl sökme: 

0,3 - 1,0  g/l  Lava Zyme DEZ 01 

0,2 - 0,4 g/l  Lava Sperse KKC Conc 

10-15 dk / 60°C‘de yıkama 

Banyo oranı 1:10 

Taş Yıkama: 

% 1 – 2,5 Lava Cell NHC 
0,2 – 0,4 g/l Lava Sperse KKC Conc 
 

20-45 dk/ 40 - 65°C (Kullanılan enzime bağlı olarak) 
Banyo oranı 1 : 3 – 1 : 6 
Durulama 
Durulama banyalorınadan birine daha yüksek kontrast ve temizlik almak 
için Lava Wash PDT veya Lava Wash EXT ilave edilebilir. 

Taşlamanmış denimin ard yıkaması 

             0.5 - 1.0 g/l Lava Sperse KKC Conc 
 0.5 - 2.0 g/l Lava wash PDT veya Lava Wash EXT 

10 - 20 dk/60°C 
Banyo oranı 1:6 - 1:8 

Son banyoda yumuşatıcı olarak Lava Soft EPS 01 veya Lava Jeans 
PRO 01 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 hiz-
metleri eldeki son verilere dayanmaktadır, ancak bunlar üçüncü şahıslara ait ko-
runmuş 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 dışın-
da cereyan edeceğinden - , tümü ile kendi sorumluluğunuz altındadır. Ürünlerimizin 
satışı Genel Satış ve Teslim Şartlarına göre gerçekleştirilir. 
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 Stok çözelti hazırlanması: 

100-250  birim  Lava Sperse KKC Conc 
100-150  birim  Lava Sperse HOC 
          X   birim   su ile 1000’e tamamlanır 

Hazırlanan bu çözeltiden 0,5 - 1 g/l ön yıkama ve taş yıkama banyoların-
da kullanıma uygundur.  

Hazırlanan stok çözeltiden tartım yapılmadan önce karıştırılmalı ve uzun 
süre çözelti halinde bekletilmemelidir. 

İşletme ihtiyaçlarına göre stok çözeltide kullanılacak miktarlarda değişik-
lik yapılabilir.   
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