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Vragen over dit product? Bel +31 (0)77-4762113 of mail naar info@alco-cc.com

LAVOR
veelzijdige reiniger en ontvetter
Product
LAVOR is een veelzijdige reiniger en ontvetter met een breed toepassingsgebied. LAVOR onderscheidt
zich van andere reinigers en ontvetters doordat deze in gebruiksklare verdunning bijna pH-neutraal
is. Hierdoor is LAVOR vrijwel op alle oppervlakken toepasbaar zoals lak, kunststof, aluminium, glas etc.
Tevens is LAVOR biologisch afbreekbaar, fosfaatvrij, oplosmiddelvrij, onbrandbaar en het laat een
frisse geur na. LAVOR heeft een sterk emulgerende werking waardoor het vuil snel opneemt. LAVOR
1L - art.nr. 1261
10L - art.nr. 1263
is zeer geschikt voor olie- of brandstoflekkages na ongevallen en calamiteiten op asfalt- en ZOAB
20L - art.nr. 1264 200L - art.nr. 1266
wegdekken (tast asfalt en ZOAB niet aan!).
1000L - art.nr. 1267
Als wegdekreiniger getest door Rijkswaterstaat en TNO met als resultaat de beste prijs/kwaliteit
verhouding en een maximale score op het gebied van milieuaspecten!
Geschikt voor olieafscheiders: door een unieke combinatie van diverse tensiden volgt er binnen enkele uren een demulgerende werking
waardoor er geen emulsie achterblijft in de olie/waterscheiders.

Toepassing
LAVOR is geschikt voor zware olieachtige vervuilingen, als ook voor universele toepassingen op normaal vervuilde oppervlakken zoals lak,
kunststof, aluminium, glas, beton, tegels, bekleding enz.

Gebruiksaanwijzing/Dosering
LAVOR kan afhankelijk van de vervuiling verdund worden met water tot 1:100.
Wegdek reinigen
Betonvloer/coatingvloer
Motorruimtes
Bekleding stof
Algemene stadsreiniging

1:10 tot 1:30
1:10 tot 1:30
1:10
1:30 tot 1:40
1:40 tot 1:50

Linoleum vloeren
Sportvloeren
Brandstofpomp
Bekleding leer
hogedrukspuit

1:30
1:40
1:20
1:40 tot 1:50
1:30

Hefbruggen/gereedschap/machines
Schrob/zuigmachine
Remise algemeen
Algemene interieurreiniging

1:20 tot 1:40
1:30 tot 1:40
1:30
1:20 tot 1:50

LAVOR is zonder problemen in combinatie met gieter/lagedrukspuit, hosemaster, HD reinigingssystemen, ZOAB reinigers,
schrob/zuigmachines, borstel en sprayapparatuur te gebruiken. LAVOR nooit met andere reinigingsmiddelen mengen. Het product wordt dan
onwerkzaam.
Indien geen zekerheid bestaat over bestendigheid van het te reinigen oppervlak, altijd eerst op een onopvallende plaats testen.

www.cleanright.eu
Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Charter voor Duurzaam Schoonmaken.

Biologisch afbreekbaar
De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vast gelegd in
Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

www.alco-cc.com
9.7
Max.
1:100

Productvoordelen
✓ Krachtig tegen olieachtige vervuiling
✓ Geschikt voor dagelijks gebruik
✓ Op vele oppervlakken toepasbaar
✓ Zeer zuinig in gebruik
✓ Laat een frisse geur na
✓ Laagschuimend: geschikt voor
schrob/zuigmachines

<2 min

✓ Geschikt voor olie/waterscheiders
✓ Geen ADR; bij opslag geen lekbak nodig

