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Product Information Laundry Auxiliaries 
 
 

Lava® Zyme ADK 
 

Kullanım alanı Nişasta haşıl enzimi  

Özellikler - Nişastanın  suda çözünen ürünlere enzimatik olarak 
bozunmasını sağlayan sıvı haşıl enzimi 

- pH 5 – 8 de 75°C  ye kadar stabil 

- yüksek konsantrasyon 

Kimyasal Yapısı Bakteriyel amilaz 

Teknik Bilgiler  Görünüm:  kahverengi likit 

pH:  4.5 – 6.5 

Çözünme prosedürü: suyla seyreltilir, sıcak su kullanılacaksa  

                                      kullanmadan önce pH 6-7 ye ayarlanır. 
                                                    

Raf ömrü: original ambalajında 12 ay 
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Uygulama 

 

Lava Zyme ADK nişasta ve nişasta içerikli haşılların kumaştan 
uzaklaştırılmasında kullanılır. Denim kumaş işlemlerine de uygundur. 
Nişasta makro molekülleri enzimatik bozulma ile yıkama ile tamamen ve 
kolaylıkla uzaklaşabilen daha küçük moleküllere dönüşür ve sıcak alkali 
yıkamayla tamamen uzaklaşır. 

 

Lava Zyme ADK kullanılırken aşağıdaki parametreler takip edilmelidir : 
 
Lava Zyme ADK ile 40 - 110°C aralığında çalışılabilir. Daha düşük 
sıcaklıklarda haşıl sökme işlemi yavaş gerçekleşir  
 
Ağır metal iyonları enzimin yapısını bozar bu yüzden uzaklaştırılmalıdır. 
Bunun için Sera Quest C-PX kullanılabilir, EDTA bazlı iyon tutucular 
kullanılmamalıdır. 

Yıkama makinelerinde haşıl sökme; 

0.1 – 0.5 g/l Lava Zyme ADK  
0.3 - 0.7 g/l Lava Sperse KDS 
 
Denim kumaştan haşıl uzaklaştırma işlemi için 60°C da 10-15 dk yeterli 
olmaktadır 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Yukarıda yazılı bilgiler ile sözlü, yazılı ve deneysel yollardan verilen danışma 
hizmetleri eldeki son verilere dayanmaktadır, ancak bunlar üçüncü şahıslara 
ait korunmuş haklar dahil, eldeki erişebilir en iyi bilgi kaynaklarına göre 
verilmiş olup (bizim için) hiç bir yükümlülük taşımamaktadır. Danışılan bilgiler, 
gerek bu bilgileri gerek ilgili ürünler için öngörülen yöntem ve amaçları  
uygunluk bakımından şahsen gözden geçirme yükümlülüğümüzü 
kaldırmadığı gibi ürünlerimizin uygulanması ve kullanılması, - ürünlerimizin 
danışmanlık hizmetlerine göre imali kontrolümüz dışında cereyan 
edeceğinden - , tümü ile kendi sorumluluğunuz altındadır. Ürünlerimizin satışı 
Genel Satış ve Teslim Şartlarına göre gerçekleştirilir.. 
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