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KATALOGOVÝ LIST 

 
1. Název výrobku:   LAVAR  1                                                    
                                    Kapalný prací prost�edek pro profesionální použití.           
                                    Alkalická a sekvestra�ní prací p�ísada.                  
2. Složení   

Hydroxid sodný, hydroxid draselný, Na s�l kyseliny aminofosfonové, p�ídavné látky.                                                                                                                     
Informace o obsahu chemických látek poskytuje bezpe�nostní list výrobku. 

3. Oblast použití                                                                                                                         
LAVAR 1 se používá jako prací p�ísada pro praní všech druh� prádla krom� vlny, 

      hedvábí a jemných tkanin a pletenin. Používá se v kombinaci s pracím prost�edkem 
      na bázi tenzid�, p�ípadn� ješt� s b�licím prost�edkem. Jako kapalný prost�edek je velmi 
      rychle rozpustný ve vod� a ú�inkuje již na po�átku praní. Sekvestra�ní komponenta 
      zabra�uje tvorb� a usazování anorganických slou�enin na prádle a na vnit�ních plochách 
      pra�ky a umož�uje praní i ve tvrdé vod�.   
4. Použití                                                                                                                      

P�edpírka:       3 - 12 ml/ kg suchého prádla 
      Hlavní praní:   2 –10 ml/kg suchého prádla  
      Dávkování automatickým dávkovacím za�ízením, p�esné dávkování stanoví technik 
      a odborný poradce  ALFACHEM.    
5. Balení                                                                                                                                       

26 kg – plastový obal   
75 kg – plastový obal 
260 kg – plastový obal 

6. Skladování                                                                                                                  
V p�vodních obalech v suchém prost�edí mimo extremní teploty a odd�len� od kyselin 
a oxida�ních �inidel. Záru�ní lh�ta je 24 m�síc� od data výroby. 

7. Likvidace odpadu                                                                                                         
Použitý roztok po praní je možné vypoušt�t do odpadu  a p�es �isticí stanici do 
vodote�í. Rozlitý roztok musí být jímaný do sb�rných nádrží a odborn� likvidovaný. 

8. Likvidace obalu                                                                                                                     
Po vypláchnutí do sb�rných nádob pro plastové obaly. Obal m�že být op�tn� použitý. 

9. Likvidace výrobku p�i nehod�                                                                                       
Koncentrát nelze splachovat do kanalizace bez p�edchozí neutralizace kyselinou octovou za 
podmínek stanovených vodohospodá�skými orgány. P�i rozsáhlejším úniku musí být na rozlitý 
produkt aplikovaný sorp�ní materiál a celý objem musí být odborn� odstran�ný.  

10.  Klasifikace výrobku:                                                                                                               
       C žíravý  Obsahuje hydroxid sodný  CAS 1310-73-2, EINECS 215-185-5 
                                     a hydroxid draselný CAS 1310-58-3, EINECS 215-181-3 

             R35 Zp�sobuje t�žké poleptání. S25/26 Zamezte styku s o�ima, p�i zasažení o�í   
            d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc. S27  Okamžit� odložte  
             veškeré kontaminované oble�ení. S28  P�i styku s k�ží okamžit� omyjte velkým  
             množstvím vody a vyhledejte léka�skou pomoc. S36/37/39 Používejte všechny  
             p�edepsané ochranné prost�edky, od�vy, rukavice, brýle nebo obli�ejový štít.                 
             S45 V p�ípad� úrazu, nebo necítíte-li se dob�e, okamžit� vyhledejte  léka�skou  
             pomoc.   


