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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Con MEX 01  
Ağartma işlemleri için son işlem yardımcısı 
 
 

Kullanım Alanı İndirgeme malzemesi 

Özellikleri - potasyum permanganat ile yapılan ağartma işlemleri boyunca oluşan 
mangandioksitin hızlı şekilde uzaklaştırılmasını sağlar 

- 20°C’den itibaren etkindir 

- hipoklorit ağartmadan sonra nötralize amaçlı kullanılabilir 

Kimyasal Yapısı   Hidroximin bileşiği 

Teknik Bilgiler  Görünüş: beyaz kristal toz 

pH değeri: 3.5 – 4.5  ( %10 luk çözelti) 

İyonite :                         anyonik 

Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay 

                                     Isı ve güneş ışığından koruyunuz 

                                     Neme karşı koruyunuz 
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Uygulama  

 Lava Con MEX 01  potasyum permanganat ile yapılan ağartma işlemleri 
boyunca oluşan mangandioksitin ve permanganat kalıntılarının hızlı 
şekilde uzaklaştırılmasını sağlar. 

Kullanım miktarı: 

Ağartmadan sonra, makineye 20 – 40°C’de su alınır. 

 Banyo oranı : 1:10 – 1:15 olmalıdır. 

% 0,15 – 1         Lava Con MEX 01 

10 dak. işlem yapılır. daha sonra iki kez durulama yapılır.  

Yumuşatma banyosunda Lava Jeans PRO  01 veya Lava Soft EPS 01 
kullanılması tavsiye edilir.  

Ürün kullanılmadan önce mutlaka ürün güvenlik bilgileri dikkatle 
incelenmelidir.  
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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. 


