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ENZIM

01

Petrozyme 01 merupakan bating agent yang digunakan untuk membantu 
mempercepat serta meningkatkan masuknya bahan kimia pada kulit. Juga dapat 
digunakan pada proses liming (optional) untuk menghilangkan epidermis dan akar 
bulu.

ENZYM TERBAIK UNTUK 
PROSES PENYAMAKAN KULIT

Petrozyme 01 digunakan pada proses bating untuk semua jenis 
produk kulit, dengan dosis efektif :
§   Untuk kulit kambing :  1,0 – 2 % dari berat kulit 
§   Untuk kulit sapi        :  0,5 – 1 % dari berat kulit 
Pada proses liming menggunakan Petrozyme 01 (optional) dapat 
menurunkan konsentrasi senyawa sulfit yang digunakan. Untuk 
memperoleh produk kulit yang terbaik, gunakan Petrozyme 01 
pada proses bating
Suhu optimum aplikasi adah 25º - 35º C & pH optimum 7,0 - 8,5.

CARA APLIKASI



TAHAP PENYAMAKAN DAN 
APLIKASI PETROZYME 01

01

Liming :
Tambahkan air 100%  + Petrozyme 01 1%
(Putar selama 1 jam)
Tambahkan kapur 1,5%
(Putar 30 menit)
Tambahkan Na S/Sn 0,5-1%2

(Putar selama 1 jam)
Tambahkan kapur 1,5%
(Putar 30 menit dan diamkan 1 jam; diulang 3 kali)
Tambahkan air 100%
(Putar selama 1 jam)
Rendam semalam, lalu dicuci

Kulit yang telah direndam & dicuci
(Dimasukkan ke drum putar)

Splitting (Pembelahan)

Deliming (Buang kapur) air 200%
Tambahkan ZA 1%  & H SO  1%2 4

(Putar selama 90 menit)

Tanning (Penyamakan) 70% air pickling
Krom 4% ; Soda abu 1%; 0,025% anti jamur (Putar selama 3 jam, 
kemudian rendam semalaman)

Wet Blue

Pickling (Pengasaman) air 100%
Garam 6%, Asam formiat 0,5%,
Asam sulfat 1%, deterjen 0,5%
(Putar selama 2 jam)

Bating ***
Tambahkan air 200%
Petrozyme 01 1%, deterjen 0,5%,
(Putar selama 1 jam
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Petrozyme 01 memiliki masa aktif tidak kurang dari 3 (tiga) bulan jika disimpan dalam 
kemasan tersegel pada suhu kamar, dan dapat bertahan sampai 6 (enam) bulan pada suhu 

o
terkondisi (20 – 25  C). Kemasan harus ditutup rapat setiap habis pengambilan, serta harus 
digunakan sesegera mungkin setelah kemasan dibuka.
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