
 

 

 
      

 

      

Lava Zyme Lite 1540 - 2018/04  Page 1 of 3 

 
 

Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Zyme Lite 1540 
 

İndigo ağartma için enzim   

 
 

Kullanım Alanı İndigo boyalı denim (jeans) kumaşların ağartılmasında kullanılan lakkaz 
enzimi 

Özellikleri  - klor ve sülfit ihtiva etmeyen enzimatik ağartma  sistemidir.  

- indigo boyalı jean kumaşlarda düzgün ağartma efekti sağlar. 

- çok iyi kontras oluşturur. 

- toz şeklindedir.  

- köpüksüzdür, bu nedenle her tip yıkama makinesinde so-
runsuz çalışır. 

Kimyasal Yapısı Lakkaz bazlı enzim preperasyonu 

Teknik Bilgiler  

 
Görünüş:               siyah partiküllü bej-gri toz   
 
pH:                           3 – 4 ( %0,5 çöz.) 
                                           
Raf ömrü:              orijinal ambalajında 6 ay  

                                       Neme karşı koruyunuz 
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Uygulama  

 
Lava Zyme Lite 1540 indigo boya üzerinde ağartıcı etki gösterir.   
 
Bu ağartma prosesi haşıl sökme ve taş yıkama işleminden sonra yapılır. 
Ağartma efektinin derecesi işlem süresi sıcaklık ve kullanım miktarı ile 
kontrol edilebilir. 
 
Iyi ağartma sonuçları için makine içinde yeterince hava bulunmalıdır. 
Çünkü havada bulunan oksijenin ağartma efektinde rolü vardır. Tamburlu 
yıkama makineleri genelde bu işlem için uygundur. Yatay makinelerde 
hava için az yer bulunduğundan sonuçlar yetersiz olabilir. 
 
Ağartma için gerekli olan 4 – 5. 5 pH değeri deri etiketler ve metal kısım-
larda sorun yaratmaz.  
 
Kükürt ve reaktif boyalar Lava Zyme Lite 1540 sistemi ile ağartılamaz. 
Bu enzim sadece indigo boyalara  özeldir. 
 
Özel bir yıkama ve ağartma gerektirmeden diğer ağartma sistemlerinden              
(özellikle hipoklorit ağartma) daha gri bir renk tonu alınır. Enzimden son-
ra daha parlak ve belirgin bir renk isteniyorsa peroksitle ilave işlem 
yapılabilir.  

Reçete önerisi 

Denim (jeans) kumaşın haşılı sökülür, taşlı yada taşsız selülaz ile mua-
mele yapılır, durulanır. Makine 50 – 70ºC‘de su ile doldurulur. 
 
 Banyo oranı 1:5 – 1:10  

 pH: 4 – 5.5   

banyonun pH değeri ürünün tampon sistemi ile normal koşullarda kendi 
kendine ayarlanır. Fakat banyo kontrol edilmeli, gerekirse asetik asit ile 
istenen pH‘a getirilmelidir. Çünkü 6‘nın üzerindeki pH değerlerinde 
ağartma etkisi azalır.  
 
% 1 – 3            Lava Zyme Lite 1540 
 
15 – 30  dakika   65 – 70 ºC‘de işlem görür. 
 
İşlemin ardından durulama yapılması tavsiye edilir.  
 
 0.5 – 1 g/l    Lava Sperse BASE veya  
 0.5 – 1 g/l    Lava Sperse KDS  eklenerek 30 – 40ºC’de  10 dakika duru-
lanır.  
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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 kaldırma-
dığı gibi ürünlerimizin uygulanması ve kullanılması, - ürünlerimizin 
danışmanlık hizmetlerine göre imali kontrolümüz dışında cereyan 
edeceğinden - , tümü ile kendi sorumluluğunuz altındadır. Ürünle-
rimizin satışı Genel Satış ve Teslim Şartlarına göre gerçekleştirilir. 
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 Sadece atkı ipliklerinin temizliği için 

% 0.5   Lava Zyme Lite 1540   ile yıkama yeterlidir. 
 
Taze banyolarla tekrarlanan ağartma işlemleri tek seferde yüksek 
miktarda Lava Zyme Lite 1540 vermekten daha iyi beyazlık efekti sağla-
maktadır. 
 
Ağartma işlemlerinden sonra, yumuşatıcı olarak: 
 
% 3  Lava Jeans PRO 01 kullanılması tavsiye edilir. 
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