Lanadol AVANT
Środek posiadający silne właściwości odplamiajaçe, rozpuszczajaçy
silne zabrudzenia. Chroni włókna I kolory tkanin. Zastosowanie:
bezpośrednio przed czyszczeniem metodą „wetcleaning”. Teraz jeszcze
bardziej efektywny, dzięki nowej zimnej mocnej formule.
Lanadol AVANT TM D 31/03

Charakterystyka
LANADOL AVANT jest wysoko wydajnym preparatem do usuwania zabrudzeń olejowych i
tłuszczowych.
LANADOL AKTIV dzięki nowej zimnej mocnej formule, teraz jest jeszcze bardziej efektywny przy
usuwaniu uproczywych zabrudzeń pochodzenia tłuszczowego, olejowego i pigmentowego.
Teraz jeszcze lepsza wydajność tenzydów i apretura do opieki nad włóknami.
LANADOL AVANT jest bardzo łagodny dla kolorów i włókien, dlatego jest najbardziej odpowiedni do
wstępnego odplamiania delikatnych tkanin.
LANADOL AVANT został zoptymalizowany do usuwania tłustych plam w zakresie temperatur od 10 do
40°C.
LANADOL AVANT może zostać wykorzystany jako środek do prania wstępnego jako wspomagacz
prania; może zostać dodany do kąpieliw procesie czyszczenia metodą Wetcleaning wełny oraz do
delikatnych procesów prania.
LANADOL AVANT doskonale rozpuszcza pigmenty i redukuje ryzyko zaszarzenia.
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Skład
Składnik

Zawartość procentowa

Niejonowe związki powierzchniowo czynne

15 - 30 %

Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone

<5%

Dane fizyko – chemiczne
Wygląd

Przejrzysta, bezbarwna ciecz

Gęstość

1,0 g/ml

Lepkość

70-100 mPas (20 °C)

pH

7,5 - 8,5

Rozpuszczalność

Rozpuszczalny w wodzie

Temperatura zapłonu

> 90 °C

Zastosowanie
Na tkaniny bardzo zabrudzone olejem i tłuszczem nanieś nierozcieńczony preparat pędzlem lub
sprayem. W przypadku uporczywych plam naniesienie bezpośrednio stężonego preparatu daje
najlepsze rezultaty.
Po czasie reakcji wynoszącym ok. 10 min, użyj metody czyszczenia „wetcleaning” z użyciem procesu
LANADOL.
W przypadku bardzo brudnej odzieży roboczej, w której jest wykluczone ręczne czyszczenie, zaleca się
dodanie LANADOL AVANT do prania wstępnego w ilości 3-5g/l.
Szczegóły dotyczące czyszczenia metodą „wetcleaning” , zawarte są w Informacji nr. 25 firmy Kreussler
„LANADOL – wetcleaning w praktyce”.
Informacja
Wykonaj test trwałości koloru zanim zaczniesz proces odplamiania, zwłaszcza w przypadku szczególnie
nasyconego barwnika, z kontrastującym kolorem lub kiedy można spodziewać się niskiej jego trwałości.
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Stosowanie i przechowywanie
Przechowywać opakowanie w suchym miejscu.
Gdy przechowywanie odbywa się w temperaturze poniżej 5 °C, może wzrosnąć lepkość środka.
LANADOL AVANT nie jest wrażliwy na mróz, mimo to powinien zostać przed użyciem podgrzany do
temperatury 15 °C.
Produkt może być przechowywany w zamkniętych pojemnikach przez okres do 24 miesięcy.

Bezpieczenstwo uzytkowania
Szczególowe informacje zawarte sa w karcie charakterystyki produktu, która jest dostepna na zadanie
klienta.

Opakowania standardowe

Jednostka wysyłkowa/paleta

24 kg Kanistry plastikowe

36
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