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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Sperse OSF 

 
Parça yıkamalar için yıkayıcı, ıslatıcı, disperge malzemesi  

 

Kullanım Alanı Her tip elyaf ve bunların karışımlarından mamul kumaşlarda ve denim 
yıkama prosesleri için geliştirilmiş konsantre az köpüklü, ıslatıcı, yıkayıcı, 
ve dispersiyon maddesi. 

Özellikleri   beyaz atkı ipliğinin cep astarlarının taşlama sırasında boyanmasını 
engeller 

 köpüksüzdür 

 dozaj yapılabilir ve karışım dispergatörlerin yapımına uygundur 

 soğuk ve sıcak banyolarda çok iyi ıslatma, yıkama ve disperge etme 
özelliğine sahiptir 

 enzimlerle uyumludur 

Kimyasal Yapısı Etoksilat karışımı  

Teknik Bilgiler  Görünüş: renksiz, saydam-hafif bulanık sıvı 

pH değeri (%2): 6 – 8  

İyonik yapı:                   noniyonik 

Çözünürlük:             sıcak veya ılık suda çözünür, seyreltmeden 
                                      makineye verilebilir 

Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay 

Donduktan sonra kullanılamaz 

Numune almadan ya da kullanmadan önce iyice karıştırınız 

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

 Lava Sperse OSF  ıslatma, yıkama ve dispersiyon özelliği ile kumaşların 
ön yıkamalarında, enzim  yıkamalarında ve durulamalarında kullanılır. 

Haşıl sökme banyosunda  

0.3 - 1.0 g/l Lava Zyme DEZ 01 
0.3 - 1.0 g/l Lava Sperse OSF 

Süre:      10 -15 dk. / Sıcaklık  60C, durulama  
Banyo oranı: 1:4 – 1:7 

Taş yıkamada  

% 1.0 - 2.5 Lava Cell NHC (mamul ağırlığı üzerinden) 
0.3 - 1.0  g/l Lava Sperse OSF 

Süre:       20 -45 dk. 

Sıcaklık:  40 - 55C,  Banyo oranı: 1:3 – 1:6 
Durulama  

Taş tıkama yapılmış denimlerin ard yıkamasında 

0.25 - 1.0 g/l Lava Sperse OSF 
0.25 - 1.0  g/l Lava Wash PDT/Lava Wash EXT  

Süre:      10 -20 dk. 

Sıcaklık:  30-60C,  Banyo oranı: 1:6 – 1:8 
 
Durulama yapılır ve yumuşatıcı uygulanır. Özellikle sararma riski olan 
mallarda yumuşatıcı olarak Lava Jeans PRO 01 veya Lava Soft EPS 01 
önerilir. 

Stok çözelti hazırlanması 

200 - 250 birim Lava Sperse KDS 
100 - 150 birim Lava Sperse OSF 
700 - 650 birim su 

Hazırlanan bu çözeltiden 0,5-1 g / l ön yıkama ve taş yıkama 
banyolarında kullanıma uygundur. Hazırlanan stok çözeltiden tartım 
yapılmadan önce karıştırılmalı ve uzun süre çözelti halinde 
bekletilmemelidir. 

İşletme ihtiyaçlarına göre stok çözeltide kullanılacak miktarlarda 
değişiklik yapılabilir. 

 
 
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 sorumluluğunuz altındadır. 
Ürünlerimizin satışı Genel Satış ve Teslim Şartlarına göre gerçekleştirilir. 
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