
INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 603.070  15 kg worek
Art. Nr 603.073  4 kg kartusz

•  produkt umieszczony na liście Instytutu Roberta Kocha i
    niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Stosowanej.
•  preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji prania 
    w temp. 60° C.
•  pierze, wybiela i dezynfekuje w sposób przyjazny dla środowiska.
•  bez zawartości chloru i fosforanów.
•  eliminuje przykre zapachy już w temp. 30° C.

 

ZASTOSOWANIE:
Środek piorący do dezynfekcji ubrań, bielizny, pościeli i ręczników. Do wszystkich typów pralnic, 
zakresów temperatur i twardości wody. Przeznaczony do wszystkich mieszanek bawełny, tkanin i 
włókien syntetycznych. Nie nadaje się do wełny i jedwabiu. Wykazuje działanie: bakteriobójcze 
(łącznie z Tbc), grzybobójcze oraz wirusobójcze. 
Substancje czynne: Kwas nadoctowy: 37 – 46 g/kg.      

SPOSÓB U YCIA:Ż
Do kąpieli piorącej dodać 2,2 grama produktu na 1 litr kąpieli piorącej. Prać co najmniej 15 minut 
w temperaturze 60 °C. W przypadku silnie zabrudzonej bielizny lub/i twardej wody należy 
zwiększyć dozowanie produktu do 3g/l. Produkt może być używany w systemach automatycznego 
dozowania. Produkt do użytku profesjonalnego. Nie wdychać pyłu, unikać bezpośredniego 
kontaktu ze skórą i oczami. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Przechowywać w chłodnym, 
wentylowanym miejscu, w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.
      

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... biały proszek / białe tabletki z niebieskimi cząsteczkami  
Zapach .............................…... przyjemny 
Gęstość nasypowa ..............… 890 g/l
Wartość pH w roztworze 1% ... 10   

ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ....................................…...    anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne,
                                                                   polikarboksylany, fosfoniany,
15 – 25%:  ....................................………    związki wybielające na bazie tlenu, zeolity,     
Dodatkowo:  ....................................…....   kompozycję zapachową, wybielacze optyczne, 
                                                                   enzymy (proteaza), TAED  
TERMIN WAŻNOŚCI  ........………………….   dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  

LAVO DES 60 KOMPAKT 
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Producent:

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 

Dystrybutor w Polsce: 
POLOR Sp.z o.o. 
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin 
tel. +48 91 822 88 00 

www.kleen-purgatis.pl

OZNACZENIE NIEBEZPIECZE STWA:Ń
 
  

NIEBEZPIECZE STWOŃ

Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia:ą ż
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H315 Działa drażniąco na skórę
Zwroty okre laj ce warunki bezpiecznego stosowania:ś ą
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać 
pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P280 – Stosować 
rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 – w przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. P305 + P313 – w przypadku dostania się do 
oczu: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.     
 

TRANSPORT: Mieszanina nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie ładunków 
                       niebezpiecznych. 

PROSZEK PIOR CO–DEZYNFEKUJ CYĄ Ą

Twardo  wodyść Lekkie zabrudzenia Normalne zabrudzenia Silne zabrudzenia

 Miękka <8,4°d 11 g/kg 13 ml/kg 11 g/kg 13 ml/kg 15 g/kg 13 ml/kg

Średnia <8,4-14°d 11 g/kg 13 ml/kg 11 g/kg 13 ml/kg 17,5 g/kg 20 ml/kg

Twarda >14°d 12,5 g/kg 14 ml/kg 15 g/kg 17 ml/kg 20 g/kg 23 ml/kg

Użycie możliwe przy pomocy automatycznego dozownika. Za nieprawidłowe u ytkowanie i ż
spowodowane tym ewentualne szkody odpowiedzialno  ponosi u ytkownik.ść ż        
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