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Lizerna Synergy   
Perforcues i larjes me vetite e zbardhjes 

 
Vetite 

 

- Zbardhues i ri , oksigjen i lenget, pa klor 
- Shumë efektive nga 30 ° C (86 ° F), veçanërisht e përshtatshme për banjën e pare. 
- Largon ne menyre te shkelqyesheme njollat duke mbrojtur ngjyrat dhe fibrat. 
- Arrin një rezultat të shkëlqyeshëm të larjes për shkak të ndikimit sinergjik te produkteve të tjerë 

ndihmës të përdorur në proces. 
- Në mënyrë efikase largon aromat e pakendshme nga rrobat e kuzhinës dhe rrobat e përdorura të 

vjetra , si dhe rrobat e azilve me anë të proceseve oksidative. 
- Eliminon nevojën për një metodë larjeje me 2 banja për aq sa është e mundur - gjë që çon në 

një kursim të konsiderueshëm të ujit dhe energjisë. 
- Optimal per te gjitha teshat e linjes se kuzhines etj. 

 
 
Perdorimi (dozimi) 

Lizerna Synergy mund të kombinohet me të gjithë agjentët e larjes BÜFA. Në këtë 
mënyrë, Lizerna Synergy karakterizohet nga një efektivitet i lartë kur përdoret me 
metodat BÜFA. Një pikë bindëse është kostoja e ulët e procesit.  
Një tjetër tipar domethënës është shkalla ose bardhësia e përmirësuar e treguar nga 
tekstilet e trajtuara me Lizerna Synergy. Lizerna Synergy mund të hidhet ne 

makineri me dorë ose shtohet nëpërmjet pajisjeve të dozimit të lëngët të cilat janë 
tipike për lavanderite. Kur përdoret me anë të pajisjeve të dozimit, linjat e tubave 
duhet të shpëlahen rregullisht!  
Sasia e shtesës dhe koha e trajtimit varen nga shkalla e ndotjes. 
Si përforcues i larjes: 5 - 10 ml / kg veshje të thata (0.77 - 1.53 fl oz / 10 Ibs) 
Temperatura e trajtimit 30 - 40 ° C (86 - 104 ° F) 
Për të përmirësuar efektin zbardhues: 10 - 15 ml / kg veshje të thata (1,53 - 2,30 fl 
/ 10 Ibs) Temperatura e trajtimit 40 - 50 ° C (104 - 122 ° F) 
Si emulsifikues për rubinet me pigment të rëndë: 15 - 20 ml / kg veshje të thata 
(2.30 - 3.06 fl / 10 Ibs) 
Temperatura e trajtimit 30 - 50 ° C (86 - 122 ° F) 
 

 
 

 
 
Te dhena teknike 
 

Densiteti 20*C  1.05 g/ml 

pH ne pune (1%)  5,5 – 6,5 

 
 
 
Udhezime magazinimi 



Lizerna Conditioner duhet te magazinohet i mbyllur mire duke shmangur formimin e cipes. Ne 
temperature nen 0*C produkti ngrin. Edhe ne rast te ngrirjes se produktit dhe ndarjes ne shtresa 
nuk eshte problem pasi produktit nuk peson humbje ne kualitet mjafton te tundet para perdorimit. 
Produkti mund te magazinohet deri ne 12 muaj ne paketimin e tij original. 

 

                                                                                          
  

 


