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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Con PAK 
 

Kullanım alanı Denim ağartma prosesinde peroksit kullanımını azaltan ve ağartma 

sıcaklığını düşüren peroksit aktivatörü 

Özellikler - Indigo ve sülfür boyalı kumaşın peroksit ağartması sırasında 

kullanılan hidrojen peroksit miktarını azaltır  

- Oda sıcaklığında peroksit ile mükemmel ağartma efekti verir 

- Hidrojen peroksitin potasyum permanganatla nötralizasyonu 

sırasında ortaya çıkan mangandioksitin uzaklaştırılmasını sağlar 

- Hidrojen peroksitin hipoklorit ile nötralizasyonu sırasında çıkan 

klorun uzaklaştırılmasını sağlar 

- Daha kısa sürede ağartma yapılmasını sağlar 

- 20°C de kolaylıkla çözünebilir ve etkilidir 

Kimyasal yapısı Özel aktivatör ve yüzey aktif kombinasyonu 

Teknik veriler Görünüm: sarı-yeşil çözelti 

pH: 3.5 - 4.5 (10% luk sulu çöz.) 

İyonite: anyonik 

Raf ömrü: 12 ay orijinal kapalı ambalajında 

                                     Isı ve güneş ışığından koruyunuz  
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Uygulama  

 Hidrojen peroksit, Indigo ve sülfür boyalı denimin ağartılmasında 
kullanılır.Proses boyunca kullanılan peroksit miktarını Lava Con PAK bariz  

miktarda düşürür ve mükemmel ağartma efekti verir.  

 

Kılavuz reçete 

Ağartma 

 

Haşıl sökümü ve taş yıkama her zamanki gibi yapılır 

 
Ağartma prosesi için genel reçete  

   5 – 7  ml/l     kostik soda (38 Beˈ) 

0,5 – 2  ml/l   Hidrojen peroksit 

0,5 – 2  ml/l    Lava Con PAK 

20-30°C de oda sıcaklığında 20-30 dk işlem görür (eğer gerek görülürse 

sıcaklık 55°C ye çıkarılabilir) 

Banyo oranı: 7:1 - 10:1 

Istenen ağartma elde edilene kadar işleme devam edilir 

Lava Wash CPW ile 15 dk temizlenmesi için çalıştırılır 

1 g /l Sera Zyme C-SX kalan peroksiti uzaklaştırmak için ilk durulama 

banyosunda verilir. 

 

Nötralizasyon 

Lava Con PAK permanganat ve hipoklorit nötralizasyonunda kullanılan 
peroksit miktarını azaltır.Lava Con PAK çok yönlü ve etkin özelliklere 

sahip bir üründür.Ürünlerin tam potansiyel ve olası nötrleştirme etkisine 
genel bir bakış elde etmek için peroksit miktarını azaltarak Lava Con 
PAK'ın değişken kullanım miktarları kullanılarak ön denemelerin yapılmas ı 

tavsiye edilir. 

Güvenlik notu 

Bu ürünün kullanımı ile ilgili bilgiler güvenlik bilgi formunda verilmiştir. 

 
 
 

 

 

DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti  
Mecidiye Mah.Cenap Sahabettin Sok.No:24 
34718, Kosuyolu / Kadikoy  

Istanbul - Turkey 

Telephone         +90  216 544 15 00 

Fax(sales)         +90  216 339 90 48  
Fax (marketing)            +90  216 339 90 63 

DyStar.Auxiliaries@DyStar.com 

www.DyStar.com 

This information and our technical advice - w hether verbal, in 
w riting or by w ay of trials - are given in good faith but w ithout 
w arranty, 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 w ith our 
General Conditions of Sale and Delivery .  
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