VeraMix MY
Taş Yıkama Enzimi

Spesifikasyonları
Yapısı
Görünüşü
pH (%2)
Çözünürlüğü

: Nötral selülaz enzim preperatı
: Beyaz renkli toz
: 5.0-6.0
: Her oranda su ile karışabilir. Su ile karıştırıldıktan sonra 6 saat içinde
tüketilmelidir.

Özellikleri
-

-

VeraMix MY, yüksek ve hızlı aşınma istenen yıkamalar için özel olarak hazırlanmış çok
komponentli bir nötral selülaz enzimidir.
İndigo boyası ile boyanmış, pamuklu kumaş ve materyallerin taş yıkama proseslerinde
kullanılır. İçeriğinde noniyonik sürfaktanlar, egalize ve dispers özelliklere sahip
olduklarından kumaştaki boyayı çıkartıp banyoya verirler ve tekrar kumaşa dönmesini
engellerler.
Boyanın mekanik sökülmesini hızlandırır ve böylece taş etkisini de arttırmış olur.
Suda kolay çözünür, çevreye zarar vermeyen, doğa ile barışık bir üründür.

Uygulama Alanları
- VeraMix MY, denim kumaşlarda taş yıkama prosesinde uygun bir dispergatörle beraber
uygulanır.

Kullanım Şekli
VeraMix MY, banyo pH’ı ve sıcaklığı ayarlandıktan sonra ilave edilmelidir. İstenen efekte göre 4570 dakika işleme tabi tutulmalıdır. Uygulama sıcaklığı ve pH proses boyunca kontrol edilmelidir.
Uygulama sıcaklığı
25-40°C
Uygulama pH
5.8 – 6.2
VeraMix MY
1% mal ağırlığı
Flotte oranı
1:4
Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber,
kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.
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VeraMix MY
Taş Yıkama Enzimi

Depolama Şekli
Orijinal kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli
40 kg’lık fiber bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber,
kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.
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