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KATALOGOVÝ LIST

1. Název výrobku:   LAVAR  2                                                   
                                    Kapalný prací prostředek pro profesionální použití.          
                                    Univerzální prací prostředek na bázi tenzidů.  

               
2. Složení  

Kombinace neionogenních tenzidů, anionaktivních tenzidů,solubilizátorů,
sekvestračních činidel, opticky zjasňujících prostředků a enzymů. 
Informace o obsahu chemických látek poskytuje bezpečnostní list výrobku.

3. Oblast použití 
LAVAR 2 se používá v kombinaci s dalšími pracími složkami ( LAVAR 1 a 3) nebo jako 
samostatný prací prostředek jemných tkanin a pletenin. Jako kapalný prostředek je velmi 
rychle rozpustný ve vodě, neobsahuje žádné balastní příměsi, pere rychle, účinně a spolehlivě 
i ve tvrdé vodě. Nezatěžuje prádlo ani pračku úsadami z tvrdé vody. Má výbornou

      antiredepoziční  schopnost.  
4. Použití                                                                                                                     

V kombinaci  s dalšími prostředky ( LAVAR 1 a 3): 1 -3 ml/ kg suchého prádla
      Jako samostatný prací prostředek:  2 –8 ml/kg suchého prádla 
      Dávkování automatickým dávkovacím zařízením, přesné dávkování stanoví technik
      a odborný poradce  firmy ALFACHEM.   
5. Balení 

20 kg - plastový obal 
60 kg - plastový obal 
200 kg - plastový obal 

6. Skladování 
V původních obalech v suchém a temperovaném skladu. Záruční lhůta je 24 měsíců od 
data výroby.

7. Likvidace odpadu 
Použitý roztok po praní je možné vypouštět do odpadu  a přes čisticí stanici do 
vodotečí. Rozlitý roztok musí být jímaný do sběrných nádrží a odborně likvidovaný.

8. Likvidace obalu 
Po vypláchnutí do sběrných nádob pro plastové obaly. Obal může být opakovaně 
použitý.

9. Likvidace výrobku při nehodě                                                                                       
Při rozsáhlejším úniku musí být na rozlitý produkt aplikovaný sorpční materiál a celý 
objem musí být odborně odstraněný. 

10.  Klasifikace výrobku: 
       Xn zdraví škodlivý. R22 Zdraví škodlivý při požití. R 41 Nebezpečí vážného 
       poškození očí. S26 Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 
       lékařskou pomoc. S39 Používejte osobní ochranné prostředky  pro oči a obličej 

             S45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte  lékařskou 
             pomoc.  


