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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Con NRT 

 
 

Kullanım alanı  Denim için ağartma maddesi 

özellikler - Potasyum permanganat ve sodyum hipoklorit ile yapılan ağartmalara 
ekolojik bir alternatiftir 

- Spreyleme,daldırma yada makine sprey ile uygulanabilir 

- Kötü kokmaz ve kötü koku açığa çıkartmaz 

- Özel bir nötralizasyon gerektirmez 

- Parlak görüntü sağlar 

- Ağır metal içermez 

- Kumaş yüzeyindeki taş efektini arttırır 

Kimyasal yapısı Inorganik tuz 

Teknik özellikler Görünüm:  Renksiz -sarımsı, berrak hafif bulanık likit 

pH:             4.00 - 7.00 (direkt)                                   

Raf ömrü :  1 yıl                    

  + 25°C nin üzerinde muhafaza etmeyiniz, aksi takdirde kullanıla-
maz hale gelebilir 

+ 3°C nin üzerinde serin yerde muhafaza ediniz 
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Uygulama 

 
Lava Con NRT, özel nötralizasyona gerek kalmadan denim yüzeyinde 
ağartmayı, permanganat ve hipokloritin yerini alarak ağartma için tasar-
lanmış, özel olarak formüle edilmiş bir üründür. Net ve parlak ağartma 
görünümü sağlar ve denim giysilerdeki taş efekti etkisini geliştirerek 
ağartma yapar. 
 

Lava Con NRT'nin, yeterli ağartma seviyeleri için sodyum persülfat ve hi-
drojen peroksit ile beraber kullanılması gerekir, Denim giysilerin hızlı ve 
kontrollü bir şekilde yüksek beyazlık derecesinde ağartılmasını sağlar. Uy-
gulama püskürtme, daldırma veya kapalı makine sistemlerinde en-
jeksiyonla yapılabilir. İşlem sırasında su ve zaman tasarrufu sağlayarak 
ekolojik ağartma sağlar. 
 Ağartma işleminden sonra özel bir nötralizasyona gerek yoktur ve sadece 
basit bir deterjan yıkama aşaması gerekir, 
 
Önerilen miktar 

Bölgesel ağartma için sprey uygulaması 

400 - 700 g/l Lava Con NRT 
50 -  150 g/l  Hidrojen Peroksit 
50 -  150 g/l  Sodyum Persulfat 
 
60°C-70°C de fırında kurutma* 

Daldırma uygulaması (daldırma/sıkma/kurutma) tüm yüzey ağart-
ması için 
 
150-250 g/l Lava Con NRT 
25-50 g/l Sodyum Persulfat 
25-50 g/l Hidrogen Peroksit 
 
Hydroextract (Pick up %70-80) 
 
maksimum 70°C tamburlu makinada* 
 

Makina Sprey Uygulaması 

150-250 g/l Lava Con NRT 
25-50 g/l Sodium Persulfat 
25-50 g/l Hidrojen Peroksit 
 
Banyo oranı: 1:1-2 
 
Oda sıcaklığında / 15-25 dk 
 
 maximum 70°C de tamburlu kurutma makinasında* 
 



 

 

 
      

DyStar Kimya San.ve Tic.Ltd.Şti 
 
Ulaş Osb Mah. 216 Sokak No:8/1       
Ergene 2. Osb Ergene Tekirdağ 
Tel.: (90) 282 655 57 33 
Fax: (90) 282 655 55 80 

DyStar.Auxiliaries@DyStar.com 

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 prod-
ucts manufactured by you on the basis of our technical advice are be-
yond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our 
products are sold in accordance with our General Conditions of Sale and 
Delivery. 
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*Mukavemet problemini önlemek amacıyla, kurutma sıcaklığı 70°C nin 
üzerine çıkmamalıdır. Farklı kumaş çeşitleriyle çalışırken değişik kullanım 
oranları ile  ön denemeler yapılması tavsiye edilir. 
 
 
 
 
 
 
Ağartma sonrası yıkama 
 
Herhangi bir kalıntıyı uzaklaştırmak için standart deterjan kullanmak 
yeterlidir. 
  

- 3-5 g/L Lava Wash PDT  ile birlikte 3-5 g/l Hydrogen Peroksit  
55°C – 10 dk çalıştırılır 
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