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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava® Cell NSY 
 

Kullanım Alanı Denim taş yıkama efekt artırıcı, taşsız denim yıkamada taş efekti 
sağlayıcı 

Özellikler - oda sıcaklığında indigonun mekanik aşınmasını artırır 

- susuz taş yıkama işlemleri sağlar 

- bazı denim kalitelerinde taşsız taş yıkama efekti sağlar 

- susuz ortamda çok düşük bir geri boyama sağlar 

- yüksek tamponlama kapasitesi vardır 

 

Kimyasal Yapısı Enzim granül 

Teknik Veriler Görünüm: Bej rengi toz  

Ph(1%):    3 - 5                     

Raf Ömrü:  Orijinal ambalajında 1 yıl  

                                       

Neme karşı koruyunuz 
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Uygulama  

 Lava Cell NSY çeşitli denim kalitelerinde susuz ortamda taş yıkama 
efekti vermek için geliştirilmiştir ve ponza taşı kullanımı olmadan başarılı 
efektler sağlar 

Özel Avantajları 

- yüksek kontrastlı efektler 

- cepliklerde minimum seviyede kirlenme 

- oda sıcaklığında uygulanabilir 

- su ve enerji tasarrufu sağlar 

 

İşlem 

 0.3 – 0.5 g/l Lava Sperse KDS Conc  
 0.5 - 1.0   g/l Lava Zyme AEN 01 

55°C derecede 10 – 15 dk, su tahliyesinden sonra tahliye açıkken 
makina 3-4 dakika daha çevirilir 

Sonraki işlem için tambura su almaya gerek yoktur 

Ürün ıslak kumaşa eklenir* 

 1 - 2 % o.w.g. Lava Cell NSY 
      

Oda sıcaklığında denimin niteliğine göre 20-50dk arasında döndürülür. 

* Ürünün bir kısmının işlemin başında, kalanının tambur 2-3 dk 
döndükten sonra eklenmesi tavsiye edilir.  

Enzim aktivitesinin yapılacak bir ard alkali deterjan yıkaması ile 
sonlandırılması gereklidir 

Lava Cell NSY susuz ortamda en iyi geri boyama sonuçları verecek 
şekilde geliştirilmiştir. Ancak daha temiz ve kontrastlı sonuçlar için işlem 
sonunda; indigo denim kumaşlar için Lava Zyme VWS Conc, sülfür 
denim kumaşlar için Lava Con CMS 100 kullanılması tavsiye edilir (ilgili 
ürünlerin teknik bültenlerine bakınız). 

 

 

 

 

 
 
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 
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. 

 


