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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Sperse KDX 
  

Dispergatör 

 

Kullanım Alanı 
Yatay yıkama makinelerinde yapılan denim yıkama uygulamalarında 
kullanılan dispergatör 

Özellikleri - indigo boyalı ürünlerdeki etiketlerde, beyaz pamuk liflerinde ve cep-
liklerde oluşan indigo kusmasını temizlemede mükemmel sonuçlar 
verir  

- ürün yıkama sırasında, poliester ihtiva eden, ceplik ve etiket gibi 
yerlerde geri boyamayı minimize eder 

- mükemmel geri boyama engelleme özellikleri 

- amilaz ve selülaz yapılı enzimler ile birlikte kullanılır  

- asit ve nötr selülaz enzimleriyle yapılan taş yıkama işlemlerinde 
kullanıma uygundur.  

- düşük köpürme özellliğine sahip olduğundan yatay yıkama makinele-
ri için uygundur  

- dğer indigo/denim dispergatörleri ile karıştırılıp kullanılabilir 

Kimyasal Özellikleri Polimerik ester ve yağlı alkol karışımı 

Teknik Bilgiler 
Görünüş: bulanık sıvı 

pH: 3,5 – 5,5 

İyonite: noniyonik 

Seyreltme: soğuk ve sıcak suda iyi çözünebilme yetisi; 
                                      dönmekte olan makineye seyreltilmemiş haliyle   
                                      verilebilir 

Raf Ömrü: orjinal kapalı 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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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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Uygulama  

 Denim yıkamalarında Lava Sperse KDX ilavesiyle, boyalı olmayan liflerin 
üzerindeki indigo kusmasını temizler. Denim kumaş yapısındaki atkı 
iplikleri, ceplikler ve etiketler temiz kalır.  

Lava Sperse KDX; haşıl sökme, ön yıkama, taş yıkama, ağartma, deter-
jan yıkama ve düzgün kumaşlarda yağ çözme gibi çoğu denim yıkama 
işleminde rahatlıkla kullanılabilir.  

Haşıl Sökme İşlemi 

 0.3 - 1.0 g/l Lava Zyme DEZ 01 
 0.3 - 0.7 g/l Lava Sperse KDX 

10 - 15 dk/60°C, durulama 
Banyo Oranı:  4:1 - 7:1 

Taş Yıkama İşlemi 

%0.5 - 2.0 o.w.g. Lava Cell NHC New 
0.3 - 0.7 g/l Lava Sperse KDX 

20 - 45 dk/20 - 65°C, selülaz yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterir 
Banyo Oranı:  3:1 - 6:1 
Durulama ve deterjan yıkama 

Taş Yıkama yapılmış ürünlere deterjan yıkama işlemi 

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

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

Sonrasında durulama ve yumuşatma işlemleri yapılır, Örn: Lava Jeans 
PRO 01 veya Lava Soft EPS 01. 
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