
 

Lival LM  

Pro předkartáčování a čištění kůže a kožešin 

 

 

 

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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 vysoce koncentrovaný olejový přípravek s nízkou pomočování emulgátorů 

detergentů 

 vynikající čistící a domazávací vlastnosti 

 obnovuje přirozený, pružný pocit kožených bot a uvolňuje semiš 

 s antistatickým účinkem 

 perfektní kvalitní filtr  

 bez cizích rozpouštědel 
 

 Použití:  

V perchlorethylenu a uhlovodíkových rozpouštědlech. 

a) Pro pre-špinění (předkartáčování nebo před použitím spreje) 

Lival LM lze použít čistý nebo zředěný 2: 1 s vodou. Před čištěním pre-kartáčovaný 

kožené předměty musí být vzduchem sušené. Vzhledem k tomu že, Lival LM má dobré 

vodní emulgační vlastností, je také možné rozstřikovat silně znečištěná místa povrchně 

vodou nebo parou před čištěním. 

b) Pro aplikaci ve stroji 

8-10 min dobu mytí v PERC s 20 - 40 ml / l Lival LM (2,56-5,12 fl.oz / gal) 

10 - 15 min dobu mytí v uhlovodíku s 10 - 20 ml / l Lival LM (1,28 - 2,56 fl.oz/ gal) 

Cca. 3 dávky mohou být léčeny s jednou vanou. Doporučuje se, aby nejsvětlejší barva se 

nechala reagovat jako první. Práce s metodou 2-lázně 2. lázeň může být použit jako 

předčistící lázně. 

 

Hustota 20 °C 0.88 g/ml 

    Mírně aniontový.  

   

 

Skladování 

Skladování - ukládat v pohodě a dobře uzavřené nádobě. Produkt může být skladován 

po dobu nejméně 24 měsíců v její původní zapečetěné balení. 

 

Vlastnosti: 

Aplikace: 

Technická data: 

Tipy: 


