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Product Information Laundry Auxiliaries 

 

Lava® Wet WLA 

 
 

Kullanım alanı Az köpüklü ıslatıcı ve deterjan, peroksit stabilizatörü, direkt boyalar için 
egaliz maddesi 

Özellikler - Sıcak ve soğuk banyoda çok iyi ıslatma özelliği, enzimlerle uyumlu 

- Pigment tipi lekelere ve yağlara karşı çok iyi temizleme özelliği 
gösterir 

- Alkali,asit ve sert suya karşı stabil, demir iyonlarıyla kompleks 
oluşturur. 

- Ağartma işlemi sırasında peroksidi stabilize ederek daha iyi ağartma 
efekti sağlar 

Kimyasal yapısı Etoksilat ve kompleks yapıcı 

Teknik bilgiler Görünüm: opak viskoz sıvı 

pH: 6 - 8 

Iyonite: noniyonik 

Çözünürlük: 30°C de her oranda seyreltilebilir. Seyreltmeden 
50°C den sıcak banyolara eklemeyiniz. 

Raf ömrü: orijinal ambalajında 12 ay 

                                       

 
  



 

 

 

      

 

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 - 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 va-
lidity 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. 
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Uygulama  

 Lava Wet WLA az köpüklü, nonyonik ,yıkama ve ıslatma maddesidir. 
Mamul özellikle normal deterjanların köpük sorunu nedeniyle 
kullanılamadığı tamburlu yıkama makinelerinde soft-stream makinelerde 
ve fularda kullanılabilir. 

Lava Wet WLA standart tekstil yardımcı maddeleri ile kullanılabilir. Ancak 
elektrolitlere hassasiyeti nedeniyle yüksek oranda tuz veya kostik içeren 
banyolarda kullanılmadan önce stabilite testi yapılmalıdır. 

Her tip tekstil materyalinin ıslatılması ve yıkanmasında 

0.5 - 2.0 g/l Lava Wet WLA 

Tekstil materyalinin hidrofilitesine bağlı olarak çektirme uygulamalarında 
kullanılabilir. 

Apre ve kasar banyolarında ıslatıcı olarak 

0.5 - 2.0 g/l Lava Wet WLA (çektirme) 
1.0 - 5.0 g/l Lava Wet WLA (fular) 

Peroksit stabilizatörü olarak 

Çektirme metoduyla kasar yapıldığında  

2.0 g/l Lava Wet WLA 

ile iyi bir peroksit stabilizasyonu elde edilebilir. Ürünün aynı zamanda 
ıslatma ve yıkama özellikleri de iyi olduğundan etkili bir beyazlatma efekti 
de elde edilebilir. 

2.0 g/l Lava Wet WLA 
2.0 g/l kostik 38 °Bé 
5.0 g/l hidrojen peroksit 35 % 

Makina 40°C den 95°C ısıtılır,30-50 dk çalıştırılır.  

Direkt ve reaktif boyamalarda egalize maddesi olarak 

0.5 - 1.0 g/l Lava Wet WLA 

Tuz,polifosfat,soda gibi katkılar ile daha düzgün bir boyama elde edilir. 

Boyama ve baskı sonrası yıkama deterjanı olarak 

1.0 - 3.0 g/l Lava Wet WLA 

Bazik ortamda , Sera Quest M-PP yada fosfat ile yıkama yapılabilir. 
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