
 

 

 
      

      

 
Lava Con PBA - 2021/06  Page 1 of 3 

Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Lava Con PBA 

 
 

Fonksiyon  Denim Mamuller için Ağartma Ajanı 

 

Özellikler - potasyum permanganat ve sodyum hipoklorit alternatifidir 

- daldırma veya kapalı makine püskürtme ile uygulanabilir 

- kötü kokuya sahip değildir. 

- özel nötralizasyon gerektirmez  

- berrak ve parlak bir görünüm sağlar 

- yüzeydeki taş efektini arttırır. 

Kimyasal Yapısı Anorganik bileşik 

Teknik Bilgiler Görünüm: Sarıya dönük renksiz likit  

pH: 2-4 (%1)                                                              

Raf ömrü: 1 yıl                                     

Ürün 25 °C üstünde saklanmamalıdır, kullanılmaz hale gelebilir. 

Ürün serin ortamda fakat + 3 °C altında saklanmamalıdır. 
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Uygulama 

Lava Con PBA, permanganat ve hipokloritin yerini alarak, ısıl işlem ger-
ektirmeden denim yüzeyinde ağartmayı sağlayan özel olarak formüle 
edilmiş bir üründür. Berrak ve parlak ağartma görünümü sağlar, denim 
kumaşlarda taş efektini arttırır ve özel nötralizasyon gerektirmez.  
 
Uygulama daldırma veya kapalı makine sistemlerinde püskürtme ile 
yapılabilir. 
 
Ağartmadan sonra özel bir nötralizasyona gerek yoktur ve sadece basit 
bir deterjan yıkama adımı yeterlidir. 
 
 
Uygulama Önerisi 
 
Makinedeki Ağartma için Daldırma Uygulaması 

 
Yöntem:  
300-700 g/l – Lava Con PBA 
Soğuk su – 10 dakika 
 
Suyu boşaltın. 
 
Tahliye kapağı açıkken makineyi 20-40 dakika daha çevirin. Dönme 
süresine bağlı olarak ağartma rengi ayarlanabilir. 
 
Uygulamadan sonra kurutucuda kurutmaya gerek yoktur ve giysiler alkali 
koşullarda durulanabilir. 

Makine Püskürtme Uygulaması 

Yöntem:  
300-700 g/l – Lava Con PBA 
 
Flotte oranı:1:1-2 
 
Oda sıcaklığında / 10-15 dakika püskürtme süresi ve 20-40 dakika maki-
nede döndürülür, dönüş süresine bağlı olarak ağartma rengi ayarlanabi-
lir.  
 
Uygulamadan sonra kurutma işlemine gerek yoktur ve giysiler alkali 
koşullarda durulanabilir.  
 
Ağartma işleminden önce giysilerin iyice durulandığından emin olunma-
lıdır ve giysi üzerinde alkali kalıntı şüphesi varsa uygulamadan önce 
asidik durulama önerilir. Giysilerde herhangi bir alkali kalıntısı ağartma 
etkisini olumsuz yönde etkileyebilir.  
 
Lava Con PBA solüsyonu, çalışanlar ile doğrudan temas etmeden kapalı 
bir ortamda uygulanmalıdır. 
 
 
 
 



 

 

 
      

DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti 
Mecidiye Mah.Cenap Şahabettin Sok.No:24 
34718, Koşuyolu / Kadıköy – İstanbul 
 
Telefon 0 216 544 15 00 
Faks (satış) 0 216 339 90 48 
Faks (pazarlama) 0 216 339 90 63 
DyStar.Auxiliaries@DyStar.com 
www.DyStar.com  

 

      

Lava Con PBA - 2021/06  Page 3 of 3 

 
 
 
 

 
Ağartma sonrası Yıkama 
Kalıntıları gidermek için basit bir deterjan yıkama yapmak önemlidir. 
 

- 55°C – 10 dakikada 3-5 g/L Lava Wash PDT ekleyin. Daha ma-
vimsi bir ton gerekiyorsa, aynı banyoda hidrojen peroksit 
kullanılabilir. 
  

- Alkali yıkama amacı için Lava Con CMS 100 de kullanılabilir.

 
. 


