
 

Fsisk – kemiske data 
 

Egenskaber 
 

Anvendelse 
 

Special snavs opløsende 
middel for kraftigt 
tilsmudsede steder på 
textiler. Til anvendelse 
direkte applikation inden for 
LANADOL vådrensesystem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

� LANADOL AVANT er et højeffektivt 
fordetacheringsmiddel til fjernelse af 
olie- og fedtholdige tilsmudsninger 

� LANADOL AVANT er yderst skånsomt 
mod farver og fibre og er også velegnet 
til fordetachering af sarte tekstiler 

� LANADOL AVANT er optimeret til 
fjernelse af fedt i temperaturområdet 
10-40°C 

� LANADOL AVANT skummer meget lidt 
og kan også anvendes som 
fedtopløsende middel; LANADOL 
AVANT kan tilsættes vaskevandet ved 
vådrensnings-, uld- og 
finvaskeprocesser 

� LANADOL AVANT har en perfekt 
pigmentsmuds-bæreevne og reducerer 
risikoen for afblegning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udseende:  klar, farveløs vædske 

Vægtfylde:  1,0 g/ml  

Viskositet:  70 - 100 mPas 
(20°C) 

pH-værdi:  7,5 - 8,5 

Opløselighed: vandopløselig 

Brandpunkt :  > 90°C  

 
 
 
 
 

Kraftigt tilsmudsede, olie- og fedtholdige 
områder på tekstiler børstes på med 
ufortyndet LANADOL AVANT.  

Foretag vådrensning med LANADOL-
processen efter en virkeperiode på ca. 
10min. 

LANADOL AVANT kan også anvendes i 
forvaskevandet til fjernelse af fedt med  
3-5 g/l. 

Yderligere oplysninger findes i Kreussler-
publikation 25 "LANADOL – Die Praxis 
der Nassreinigung" (LANADOL – 
Fremgangsmåde for vådrensning). 



Alle oplysninger baserer på vor nuværende viden. Anvendelsen af produktet skal tilpasses de pågældende 
driftsforhold. Eventuelle forpligtelser kan ikke udledes. 
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Brug og opbevaring 
 

Henvisning 

Foretag en sømprøve i forbindelse med 
tekstiler med særligt kraftige farver, 
intensive farvekontraster og ved mistanke 
om lav vådægthed. 
 
 
 
 
 
Luk beholderen tæt til, hver gang du har 
brugt af den. Ved temperaturer under  
+ 5°C bliver LANADOL AVANT meget 
tyktflydende. Temperer derfor til mindst 
+15°C før brug. 

Produktet kan opbevares i mindst 12 
måneder i lukkede beholdere. Opbevar 
produktet tørt. 
 

 


