
 

Lizerna Synergy  

Prací booster s bělícími vlastnostmi 

 

Pro průmyslové použití. Tento informační list je pouze orientační. Údaje zde uvedené 

reflektují současný stavu našich znalostí a zkušeností. V žádném případě nezprošťuje 

uživatele od potřeby provádět testy vhodnosti produktu pro daný účel. Údaje zde uvedené 

nepřestavují záruku vlastností a stability produktu. Technické změny vyhrazeny. Pokyny z 

aktuálního evropského bezpečnostního listu musí být dodrženy. 
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 Nový, bez chlóru, bělení tekutým kyslíkem 
 Vysoce efektivní při 30 °C 
 Excelentně odstraňuje skvrny a zároveň chrání vlákna a barvy 
 Dosahuje vynikajících pracích výsledků pomocí synergického učinku s dalšími 

produkty užitými v čistícím procesu. 
 Efektivně odstraňuje pach z věcí užívaných v kuchyni a věcí seniorů pomocí 

oxidačního procesu 
 Ve velké míře odstraňuje potřebu metody dvou lázní, čímž se významně šetří voda a 

energie 
 Optimalizuje všechny procesy založené na vodní bázi (jako řada byt a kuchyně, mokré 

čištění)  
Aplikace :    

Lizerna Synergy* může být kombinována s ostatními pracími prostředky BÜFA, proto je 
Lizerna Synergy* charakterizována jako vysoce účinná při použití metod BÜFA. 
Přesvědčivým bodem je nízká cena procesu. Další významným aspektem je zlepšení 
stupně bělosti prádla ošetřeného pomocí Lizerna Synergy* 
Lizerna Synergy* muže být dávkována manuálně nebo pomocí vybavení určeného pro 
tekuté dávkování, které je typické pro prádleny. V případě aplikace přes dávkovací 
zařízení je nutné dodržet správné máchaní. Dodatečná dávka a čas péče závisí na stupni 
znečištění. 
Dávkování: 
 
Prací booster: 5 - 10 ml/kg suchého prádla 
Teplota: 30 - 40 °C (86 - 104 °F) 
 
Pro zlepšení bělícího efektu: 10 - 15 ml/kg suchého prádla 
Teplota: 40 - 50 °C (104 - 122 °F) 
 
Jako emulgátor pro odstranění těžko odstranitelných skvrn: 15 - 20 ml/kg dry suchého 
prádla 
Teplota: 30 - 50 °C (86 - 122 °F) 
 
Máčení: 10 ml/kg prádla ; teplota přibližně: 30 - 40 °C (86 - 104 °F), přes noc (2 - 12 h) 
 
Biocidní aplikace doporučená experty: 4 ml/l Lizerna Synergy* + 4 ml/l Ozerna BME , 
Teplota: 40 °C, čas: 20 min, poměr roztoku 1:4 
 
Doporučení: 
Buďte opatrní pří aplikaci Lizerna Synergy* na citlivé prádlo a prádlo s nízkou barevnou 
stálostí. V případě pochyb doporučujeme lem test. 
Používejte nádoby z nerezové oceli nebo plastu. 
 
Upozornění: 
V případě kontaktu Lizerna Synergy* se zipy, knoflíky nebo jinými kovovými částmi, 
mohou být odbarveny. 

Vlastnosti : 
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Technické údaje : 

 

 

 

Poznámka : Skladování 
Chraňte před přímým slunečním svitem. Skladujte v suchu a temnu. Produkt je citlivý na 
zmrznutí a zahřívání a měl by bý skladován v teplotách nižších než 30 °C a vyšších než 0 
°C. Po částečném užití obal těsně uzavřete. Skladujte pouze v originálním balení. 
Lizerna Synergy* nesmí být v přímém kontaktu s kyselinami, louhy, rozpouštědly, 
redukčními činidly a kovy. 
Lizerna Synergy* nesmí být míchána s jinými chemikáliemi 
Lizerna Synergy* nesmí být v přímém kontaktu s jinými koncentrovanými čistícími 
prostředky a desinfekčními prostředky. 
Lizerna Synergy* muže být přelévána jen do čisté, nové plastikové nádoby (Polystyrol, 
Polyethylen, Teflon, atd.) a vybavené ventilací vylučující kontaminaci. Při přelévání, 
používejte čisté náčiní a nádoby bez gumy. 
Nepoužívejte v uzavřených systémech. 
Pokud je produkt v originálním balení je minimální trvanlivost 12 měsíců. 
*Používejte biocidy opatrně,Před použitím vždy čtěte štítek a informace o produktu. 

Hustota 20 °C 1.5 g/ml 

Vzhled : Bílý, hustý 


