
 

 

 
                                 

Bu bültende verilen bilgiler ve kullanım önerileri firmamızın bilgileri ışığında olmakla beraber herhangi bir garanti içermemektedirler.Uygulama 
şartları ve kullanılan hammaddeler , tamamen kullanıcının sorumluluğunda olmak üzere değişik sonuçlar elde edilebilir.  
 
The information and use advice given in this technical bulletin relies on the present state of our knowledge, but they don't represent any 
guarantee.The particular application and the raw materials may lead to different results of total responsibility of the user.  
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Özellikler Features 
Kimyasal Yapısı : Mikrobial proteaz 
Görünümü : Amber sıvı 
Miktarı : Deri yapısına göre 0.1 - 0.5% 
pH 10 % sol : Yaklaşık 6 
Kullanım ph sı : 7.5 – 9.5 

Microbial protease 
Amber liquid 
to 0.5 % according to hides nature 
About 6 
7.5 – 9.5 

 
  
 
 
 

Açıklama 
Kuru veya tuzla korunmuş derilerin ıslatma işleminde 
kullanılan enzimatik bir üründür. 
 

Description 
Enzymatic product for the soaking of dry and salt-cured 
hides and skins. 

Temel Uygulamalar 
ZETAZIM RV, albümin, globülin gibi fibrile olmayan 
proteinlerin ve diğer maddelerin uzaklaştırılması için 
ıslatma işleminde kullanılan bir üründür. 
Optimal kullanımı duruma göre, deri yapısına göre 
konservasyon durumuna göre işlenti türüne göre, 
ıslatma zamanına, sıcaklığa ve baska etkenlere göre 
değişir. 
Sıvı oldugu için kullanımı kolay bir üründür ve direk 
olarak banyoya verilir ayrıca tuz ve diğer baska made 
içermediği için atık suda kirlilik yaratmaz. 
Ayrıca içeriğinde taşıyıcı madde veya amonyum tuzları 
içermez. 
 

Main Applications 
ZETAZIM  RV, used during the soaking step, helps the 
removal of non-fibrillar proteins , such as albumins and 
globulines, and of other extraneous material . 
The optimal dosage has to be determined case by case, 
depending on the nature, conservation conditions, kind 
of process, soaking time, temperature etc …  
The liquid form makes it extremely easy to use, as it is 
readily dispersible in the liquor bath, without 
contributing salts or inert materials to the waste water, 
as it is the case with equivalent solid products. 
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