Lanadol LICKER
Środek natłuszczający skórę przeznaczony do wykańczania garderoby
skórzanej w procesie czyszczenia metodą „wetcleaning” oraz metodą
natryskową.
Lanadol LICKER TM D 31/03

Charakterystyka
Jednolicie natłuszcza skóry welurowe i nubukowe.
Nadaje miły, miękki chwyt i ożywia kolory.
Wyraźnie zmniejsza wodochłonność odzieży skórzanej czyszczonej na mokro.
Po zmieszaniu z wodą w stosunku 1:4, LANADOL LICKER może być stosowany z użyciem sprayu do
olejenia, nadania właściwości wodoodpornych, reaktywowania utraconego koloru.

Skład
Składnik

Zawartość procentowa

Alifatyczne węglowodory

≥ 30 %

Niejonowe związki powierzchniowo czynne

15 – 30 %

Dane fizyko – chemiczne
Wygląd

Przejrzysta, bezbarwna ciecz

Gęstość

0,92 g/ml

pH

Ok. 8

Lepkość

100-150 mPas (20 °C)

Temperatura zapłonu

> 100 °C (PMCC)

Rozpuszczalność

W wodzie tworzy emulsję
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Zastosowanie
1. Natłuszczanie zamszu i skóry w procesie czyszczenia metodą „wetcleaning”
Po skończonym procesie czyszczenia metodą „wetcleaning” z użyciem LANADOL AKTIV i zimnej kąpieli
płuczącej, skóra jest na krótko poddana procesowi odwirowania. W celu dalszej obróbki, należy do
kąpieli piorącej zawierającej niski poziom wody dodać 5 – 10 ml LANADOL LICKER i podgrzać kąpiel
piorącą do temperatury 30 °C.
Kąpiel ta powinna posiadać niską mechanikę i trwać około 10 min. Następnie woda powinna zostać
odprowadzona i rozpoczyna się proces odwirowania 3 x 1 minuta przy niskich obrotach z przerwą przed
głównym odwirowaniem trwającym 1 min przy wysokich obrotach.Przerwa pomiędzy odwirowaniem,
zmniejsza ryzyko odciśnięcia bębna na pranej skórze.
2. Natłuszczanie skóry z użyciem sprayu
Roztwór LANADOL LICKIER z wodą w stosunku 1:4, może być także użyty jako emulsja do sprayu do
ręcznej obróbki garderoby skórzanej i zamszowej.
W celu osiągnięcia efektu impregnacji wodoodpornej, należy zmieszać LANADOL LICKER z HYDROB
FC w stosunku 2:1. W razie potrzeby, emulsja sprayowa może być zmieszana z wodnym roztworem
barwnika skóry i podana w jednej procedurze.
Mleczna emulsja powinna być jednostajnie aplikowania w specjalnej kabinie z aparatem wysysającym
powietrze i suche powietrze. Nie wolno wdychać oparów, należy używać maski ochronnej.
Po wysuszeniu w suchym powietrzu skóra powinna być jeszcze obracana przez około 20 – 30 minut w
temperaturze pokojowej wraz z twardą gąbką. Proces natłuszczenia, uwydatnia głębię koloru i poprawia
efekt hydrofobowy.
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Stosowanie i przechowywanie
Po każdorazowym użyciu natychmiast zamknąć szczelnie pojemnik.
Produkt może być przechowywany w zamkniętych pojemnikach przez okres do 24 miesięcy.
Przechowywać opakowanie w suchym miejscu. LANADOL LICKER nie jest wrażliwy na mróz, mimo to
powinien zostać przed użyciem podgrzany do temperatury 15 °C.

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

Opakowania standardowe

Jednostka wysyłkowa/paleta

22 kg Kanistry plastikowe

36
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