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Ozerna Polar 
Produkt Larës i lëngët per textile delikate me ngjyrë. 

 
Veçorite 
-  Për një proçes pastrimi kimik-termik dezinfektues në kombinim me Lizerna Sept ** (10 min, 
    40 ° C, me raport hollimi 1: 4ujë)është regjistruar në VAH (Shoqata për Higjienë të Aplikuar) 
-  Në kombinim me Lizerna Sept ** (10 min, 40 ° C, me raport hollimi 1: 4ujë ) gjithashtu aplikohet për regjistrim 
    në Institutin Robert-Koch si një proces i miratuar i dezinfektimit për zonën A dhe B (bakteret dhe viruset) 
-  Dëshmi e efektivitetit kundër kërpudhave (mykur) sipas EN 13624 me 2 ekspertiza të pavarura 
-  Rezultate të shkëlqyera dermatologjike të pëlhurave të lara (test i citotoksicitetit sipas DIN EN ISO 10993-5) 
-  Me aromë shumë të këndshme 
-  Era e pakëndshme e lustrimit do të jetë një gjë e së kaluarës 
-  Pa zbardhues optik, komponente zbardhues dhe fosfate 
-  Me formulë të kontrolluar ndaj shkumës. 
 

Perdorimi (dozimi)  
Ozerna Polar është detergjent i lëngët shumë efiçient për teshat me ngjyrë për kujdesin profesional të larjes të 
veshjeve të sipërme , sportive dhe veshje të punës (PPE, uniforma, rroba identiteti të korporatës) si dhe nje detergjent 
që gjen zgjidhje të shkëlqyera edhe në lavanderit e hoteleve dhe gastronomisë. 
Në kombinim me Lizerna Sept ** si një dezinfektues lavanderi aplikuar për një proçes kimiko-termik Procesi i 
dezinfektimit sipas §18 IfSG (Mbrojtja Gjermane kundër Infeksionit Akti) në Robert-Koch-Instituti (fusha A & B, bakteret 
dhe virusi): 
4,0 ml Ozerna Polar dhe 7,0 ml / l Lizerna Sept **, 10 minuta kohë larjesh në 40 ° C, raporti i ketyre dy produkteve 
mund te hollohet 1(Ozerna Polar + Lizerna Sept) : 4 ujë 
Ozerna Polar është pjesa thelbësore për një proces të suksesshëm BuFA Care 4.0, sepse ajo pastron me butësi 
tekstile dhe me shumë efektivet 
 

Fortësia e Ujit       Paralarje      Larja Kryesore      Vetem larje Kryesore 

0-8.4 i butë 8ml 5ml 10ml 
8.4-14 mesatar 10ml 6ml 12ml 
Më shumë se 14 i fort 12ml 8ml 15ml 

 
 

Te dhena teknike 
Densiteti 20*C   1.02 g/ml 
Vlera pH (1%)    8.5- 9.6 

                                         

Udhezimet  
Duhet mbrojtur nga ngricat. Produkti do të bëhet i trashë në temperatura të ulëta. Rekomandohet të lexohet etiketa 

para përdorimit. Produkti mund të ruhet për të paktën 24 muaj në paketimi original.     

                                                                                                            
 



                                                 

 
         

 


