
LAVOXOL 
ODTŁUSZCZACZ NIE PIENIĄCY SIĘ 

DO MASZYN MYJĄCYCH I SAMOBIEŻNYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 doskonałych powodów, by używać LAVOXOL: 
1. Odznacza się bardzo dużą mocą odtłuszczania, dzięki wysokiej zawartości substancji czynnych.  
2. Rozpuszczony produkt można używać na powierzchniach pomalowanych . 
3. Natychmiast  miesza się z wodą. Roztwór pozostaje stabilny. 
4. Posiada formułę nie pieni ącą się : przystosowany do użytku w maszynach myjących do podłóg i 
maszynach samobieżnych.  
5. Produkt z gwarancją braku zawarto ści  fosfatów . 
6. Przyjemnie pachnie sosn ą. 
7. Produkt zgodny z przepisami francuskimi dotyczącymi artykułów mogących znaleźć się w 
kontakcie z żywnością. 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

  Instytucje           Przemysł          Rozrywka           Przemysł rolno-spożywczy 
 
Opracowany specjalnie do czyszczenia podłóg odznaczających się małą porowatością, silnie 
zanieczyszczonych. 
Można również stosować szczotką do podłóg, ścierką lub maszyną do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem. 
Usuwa woski, emulsje nabłyszczające, oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, w przemyśle, pracowniach, 
budynkach użyteczności publicznej i środowiskach spożywczych. 
W stężeniu użytkowania, produkt należy stosować na powierzchniach takich jak glazura, plastik, 
termoplastik, cement, pomalowany cement. 
 

Właściwo ści  

 

Spos ób użycia  
 
Skład : Roztwór substancji powierzchniowo 
czynnych, nie jonowych i anionowych, sole 
mineralne. 
Kolor : niebieski 
pH czystego produktu : 13,4 
Gęstość : 1,05 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do 
karty charakterystyki. 

 
Produkt należy używać rozpuszczony w ciepłej lub zimnej 
wodzie, w stężeniu 3 do 10% w zależności od stopnia 
zabrudzenia podłóg. 
Rozprowadzić lub rozpylić roztwór na czyszczonej powierzchni. 
Pozostawić w działaniu na kilka minut. Wzmocnić działanie 
poprzez lekkie pocierania szczotką. Spłukać czystą wodą. W 
celu usuwania wosków, emulsji należy rozpuścić produkt w 
wodzie tak aby na 1 jednostkę objętości LAVOXOL-u przypadło 
5 jednostek objętości wody. 
 

 
PL26032008/2 

plusiki  7 -ki  
POLYLAV  :  Wielofunkcyjny środek odtłuszczający w proszku  

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.  
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