Lanadol AKTIV
Specjalny środek czyszczący oraz chroniący włókna i utrwalający kolor.
Przeznaczony do czyszczenia garderoby metodą „wetcleaning” używając
systemu LANADOL. Teraz jeszcze bardziej efektywny, dzięki nowej
zimnej mocnej formule.
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Charakterystyka
LANADOL AKTIV jest wysoce aktywnym perparatem, przeznaczonym do prania
delikatnych tkanin metodą „wetcleaning“ z użyciem procedur LANADOL.
LANADOL AKTIV jest wysoce aktywnym detergentem, bardzo efektywnie usuwającym
tłuszcze i pigmenty, nawet bez użycia wysokiej mechaniki prania.
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 AKTIV wprowadza innowacyjny system ochrony przeciwko filcowaniu i wykurczaniu tkanin
składających się z włókien białkowych i celulozowych (np. bawełna, wełna).
LANADOL AKTIV stabilizuje kolor tkanin, istotnie zmniejsza wypłukiwanie barwnika i chroni przed
przypadkowymi przebarwieniami.
LANADOL AKTIV może być stosowany jako reduktor piany; oraz do prania wełny i podczas łagodnego
prania bez ryzyka nadmiernego pienienia .
LANADOL AKTIV nie zawiera VOCs (lotnych związków organicznych).
LANADOL AKTIV spełnia wszystkie wymagania środowiskowe dla etykiet typu „Blue Angel“.

Skład
Składnik

Zawartość procentowa

Niejonowe związki powierzchniowo czynne

15 - 30 %

Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone

<5%

Dane fizyko – chemiczne
Wygląd

Przejrzysta, jasno-żółta ciecz

Gęstość

1,03 g/ml

Lepkość

30 – 50 mPas

pH

6–7

Rozpuszczalność

Nieograniczona w wodzie

Temperatura zapłonu

Powyżej 100 °C
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Zastosowanie
LANADOL AKTIV jest rekomendowany do czyszczenia metodą „wetcleaning” z użyciem procedur
LANADOL.
Rekomendowane stężenie produktu LANADOL AKTIV: 5 ml/l wody.
Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia metodą „wetcleaning”, znajdują się w Informacji nr 25
„LANADOL – wetcleaning w praktyce”.

Rekomendacja:
W przypadku ekstremalnie zabrudzonych ubrań, szczególnie olejem i smarami, zaleca się użycie
LANADOL AVANT lub produktu do odplamiania z grupy DEPRIT PRROFESSIONAL.

Stosowanie i przechowywanie
Po każdorazowym użyciu zamknąć szczelnie pojemnik.
Produkt może być przechowywany w zamkniętych pojemnikach przez okres do 24 miesięcy.
Przechowywać opakowanie w suchym miejscu.

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

40 kg Kanistry plastikowe

16

200 kg Beczki plastikowe

2
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