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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Wet WYO  

Yıkayıcı –ıslatıcı  

 

Kullanım alanı Özellikle yıkama makineleri için köpüksüz ıslatıcı-yıkayıcı 

Özellikleri  köpüksüz olması nedeniyle jet makinelerindeki uygulamalarda çok iyi 
netice verir.  

 soğuk ve sıcak banyolarda iyi bir ıslatıcıdır. 

 yağlı ve pigmentli kirleri temizler  

 sertlik verici iyonlara karşı dayanıklı olduğundan, enzimatik haşıl 
sökme banyolarında kullanılır. 

 boya ve baskı sonrası yıkayıcı olarak çok iyi netice verir. 

Kimyasal yapısı   Etoksile tensidler karışımı 

Teknik Bilgiler  Görünüş: bulanık viskoz sıvı 

pH değeri: 4.5 – 7 

iyonik yapı:                    nonyonik 

çözünürlük :                  30C  - 60C de  su ile çözünür. 

Raf ömrü: orijinal ambalajında 6 ay.  
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Uygulama   

 Lava Wet WYO   jet, over-flow, parça boyama makinalarında yıkayıcı ve 
ıslatıcı olarak kullanılan köpüksüz bir non-iyonik yıkayıcıdır. 
 

20-90C arasında 10 g/l ’ye kadar taş kostik içeren banyolarda etkindir. 
 
1.Haşıl sökmede :  
 
1 - 4 g/l Lava Wet WYO    
 
2.Yıkama ve kasarda : 
 
1 - 5 g/l Lava Wet WYO    
 
doğal ve sentetik elyaftan mamul tekstillerin yıkanmasında ve 
ağartılmasında 
 
3.Boya ve baskı sonrası yıkayıcı olarak:  
 
 2 -   5 g/l Lava Wet WYO    
0.2-0.5  g/l  Sera Quest M-PP  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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