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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava Zyme VTG 
Indigo boyalı denim ürünlerini ağartıcı enzim 

 

Kullanım Alanı İndigo ile boyanmış denimlerin ağartılmasında kullanılan enzim 

Özellikleri - Enzimatik ağartma sistemi, klor veya sülfit içermez 

- Soğukta etkili bir ağartma efekti, enerji ve zaman tasarrufu 

- Kumaş mukavemetini koruma ve düşük geri boyama derecesi 

- Elastan ihtiva eden kumaşlara uygun 

- Ekolojik yapıya uygun 

- Özellikle indigo boyarmaddesinde etkili 

Kimyasal Yapısı Enzimatik ağartma ajanı 

Teknik Bilgiler Görünüş:                   Beyaz ve kırmızı granül   

pH (%1 çözeltide):    4 – 5  (1%)  

Raf ömrü:                  Orijinal ambalajında 12 ay  

                                  Neme karşı koruyunuz 

 

 
 

 
  



 

 

 

      

 

      

Lava Zyme VTG – 2018/04  Page 2 of 3 

Uygulama  

 
Lava Zyme VTG, İndigo ağartma işlemi için düşük sıcaklıkta uygulanan 
yeni bir enzim bileşimidir. Kumaş kalitelerini koruyan; soğukta, hızlı ve 
tekrarlanabilir bir işlem ile denime, çeşitli moda görünüşlerinin verilmesi 
için geliştirilmiştir. 

Lava Zyme VTG ile ağartma işlemi, çevreye duyarlı ve kontrolü kolay bir 
işlemdir. Kumaş mukavemetine zarar vermez. Lycra ve diğer elastan 
içeren denimler için de kullanışlıdır. Geri boyamayı temizlemek ve 
pürüzsüz bir ağartma görüntüsü elde etmek için  kullanılır. 

Doğrudan boyarmadde üzerinde etkili olarak, kumaş mukavemetinde 
minimum etki ile ve çok düşük geri boyama seviyeli ağartma işlemi sağlar. 

Bu ürün düşük miktardaki kullanım oranı ile proses zamanının aşılmasına 
bağlı olarak, oluşabilecek efekt farklılığı risklerini ortadan kaldırarak, 
güvenli ve kontrolü kolay bir ağartma prosesi için tasarlanmıştır. 

 

Değişik sıcaklıklarda ve zamanlarda ağartma efekti 

En iyi ağartma efekti 20 - 40°C aralığında elde edilebilmektedir. 
Oluşabilecek tüm ağartma efektine 10 – 15 dakikaların altında 
ulaşılmaktadır buna bağlı olarak daha fazla ağartma efekti için banyo 
değiştirerek işlemin tekrarlanması tavsiye edilir.  

 

Lava Zyme VTG, banyoda hızlı ve güçlü bir ağartma efekti verir, sıcak su 
ihtiyacını ortadan kaldırır ve su tüketimini en aza indirir. 
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Örnek ağartma reçetesi 
Haşıl sökme, Taşlı veya taşsız taş enzimi ile işlem, durulama, makineye 
su alma (20 - 30°C) 
 
Banyo Oranı 1:5 - 1:10 
İşlem banyosu pH değeri 4-5 

Genel Tavsiyeler 

% 0,5 – 1.0 (mal ağırlığı üzerinden) Lava Zyme VTG 
2.0 - 3.0 ml/l asetik asit 

Proses boyunca banyo pH değeri 4-5 aralığında olmalıdır. Ağartma 
işlemi sonrası farklı bir banyoda alttaki şekilde alkali bir ard yıkama 
yapmanız önerilir, 

1.0 - 2.0 g/l       soda 50-60°C de 10 dakika 

Sonrasında Lava Soft EPS 01 veya Lava Jeans PRO 01 gibi 
yumuşatıcılar ile işleme tabi tutulur. (Bu ürünlerin aplikasyon koşulları 
için ilgili teknik bültenlere bakabilirsiniz). 
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www.DyStar.com 
 

This information and our technical advice - whether verbal, in 
writing or by way of trials - are given in good faith but without 
warranty, and this also applies where proprietary rights of third 
parties are involved. Our advice does not release you from the 
obligation to check its validity and to test our products as to their 
suitability for the intended processes and uses. The application, 
use and processing of our products and the products 
manufactured by you on the basis of our technical advice are 
beyond our control and, therefore, entirely your own 
responsibility. Our products are sold in accordance with our 
General Conditions of Sale and Delivery. 

 


