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Enzima Celulase de Alto contraste – NEUTRA em Pó. 

 

 

Campos de Aplicação: 

• Para estonagens de Alto contraste e Limpeza . 

• Todos os processos de Estonagem/Abrasão em lavanderias , com segurança e sem perda de 
resistencia. 

 

 

Características e benefícios: 

• Produto concentrado com baixas dosagens se obtem padrões bem marcados. 

• Produto permite reduzir o tempo de processo de 10 a 15 min, na dosificação maxima indicada. 

• Devido as caracteristicas da enzima o nivel de migração é bem baixo. 

• Nao existe necessidade de controle de pH. 

• Faixa de pH de 5,8 a 7,5. 

• Produto trabalha a temperatura ambiente- economia de energia. 
 

 

Parâmetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto Pó branco com grânulos bege. 

Natureza Química Composição a base de sais inorganicos e enzima celulase. 

Caráter Iônico Aniônico. 

Compatibilidade Compativel com produtos Anionicos  
 

 

Aplicação: 

Por Esgotamento :  

Dosagem indicada de 0,1 a 0,15% sobre o peso do material . 

Cada tecido necessita um teste previo para garantir o nivel de 
abrasão desejado. 

Se recomenda utilizar 0,2% de NEWCo PCC KP em durante o 
processo . 

Após estonagem é necessário uma etapa de inativação da 
enzima – Esse processo pode ser feito junto com a limpeza 
posterior usando 0,5% de NEWCo. DET + 0,2% NEWCo. PCC KP . 

Informações de armazenagem, segurança e manuseio vide Ficha de Informações de Segurança de Produto 
Químico (FISPQ). 

 

Produto em desenvolvimento, poderão ocorrer alterações em sua formulação gerando revisão de suas propriedades 
físico-químicas. Caso isso ocorra sua classificação/documentação será revisada.  

 
Obs.: Considerando a variedade de substratos e processos aplicativos, as informações ora prestadas com fidelidade, devem ser entendidas como instrumento orientativo, portanto não podemos 
nos responsabilizar por eventuais danos decorrentes de aplicações indevidas. Os dados contidos neste informativo técnico se baseiam nos atuais conhecimentos e nas atuais aplicações realizadas 
dos nossos produtos. Informações complementares poderão ser obtidas com o nosso departamento técnico. Rev. 26/11/2020. 


