
 

Lizerna Omega  

Pro silně zněčištěné prádlo 

 

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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 obzvláště silný pro domácí oleje a mazadla 

 pro potravinářský a nápojový průmysl   

 různé wellness oblasti v hotelu s vynikající výsledky mytí 

 ideální pro bílé a barevné textilie z bavlny, polyesteru a 

směsové tkaniny 

 univerzální použitelnost jako emulgátor, smáčedlo a přísada detergentů do všech mycích 

linek 

Aplikace :  

Přípravek Lizerna Omega lze použít ručně nebo lze přidat pomocí kapalinových dávkovacích            

systémů. 

Jako smáčedlo: 

0,5 - 1,5 ml / kg suchého prádla 

Jako rozpouštědlo na tuk a posilovač pracích prostředků: 

2 - 5 ml / kg suchého prádla 

Jako emulgátor pro prádlo kontaminované olejem: 

6 - 8 ml / kg suchého prádla 

Mycí metoda :  

  Příklad 1: 

Prádelna: ubrusy a směsi ze 100% polyesteru 

bílé a barevné, s vysokým obsahem nečistot 

Předpírka: 5 ml / kg přípravku Lizerna Omega + 12 ml / kg detergentů pro vícenásobné mytí BÜFA 

(např.Ozerna Special) při 40 ° C 

Povlečení: 5 ml / kg Lizerna Omega + 12 ml / kg BÜFA víceúčelový prací prostředek (např. 

Ozerna Color / Ozerna Rainbow) při 55-65 ° C 

 

Příklad 2: 

Prádelna: kuchyňské prádlo s extrémním zatížením špíny 

Předpírka: 8 ml / kg Lizerna Omega + 15 ml / kg BÜFA Speciální čisticí prostředky (např. 

Ozerna Ultra) při 40 ° C 

Povlečení: 5 ml / kg Lizerna Omega + 10 ml / kg BÜFA Úplné promytí (např.Ozerna Premium) při 

teplotě 80 ° C 

Vlastnosti: 
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  Příklad 3: 

Prádelna: textil z wellness centra 

Předpírka: 8 ml / kg Lizerna Omega + 8 ml / kg tekutého jednorázového mytí BÜFA 

(např. Ozerna BME) při 45 ° C 

Povlečení: 5 ml / kg Lizerna Omega + 10 ml / kg kapalného čistícího prostředku BÜFA 

(např. Ozerna BME) + 5 ml Sept PES Conc. při 60 °C 

 

 Technické údaje : 

 

  

 

Skladování : 

Lizerna Omega není mrazuvzdorná, ale neměla by být dlouho pod teplotou 0 ° C.  Při nižších 

teplotách může se stát silně kapalnou. Po odstranění dílčích množství musí být obal znovu 

uzavřen. Výrobek musí být nejméně 12 měsíců v originální uzavřené nádobě. 

 

 

 

 

 

  

Hustota 20 °C 0,98 g/ml 

Hodnota pH (konc.) 6,8 – 7,5 
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