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KARTA TECHNICZNA 
LERASEPT L 420 

 
delikatnie alkaliczny preparat myjący 

 
1. Zastosowanie: 
 
LERASEPT L 420 jest kombinacją niejonowych związków powierzchniowo czynnych, czwartorzędowych 
związków amonowych i wzmacniających efekt czyszczący fosforanów. Produkt przeznaczony jest do ręcznego 
mycia i dezynfekcji powierzchni wszelkiego rodzaju w obszarach produkcyjnych i handlowych przemysłu 
spożywczego.  Lekko alkaliczny charakter produktu chroni czyszczone powierzchnie oraz skórę. Kombinacja 
składników LERASEPT L 420 rozpuszcza zabrudzenia tłuszczowe, białko, pigmenty. W przypadku użycia w 
zalecanym stężeniu, w szczególności w przypadku mycia bardzo zabrudzonych powierzchni i w temperaturze co 
najmniej 20°C osiąga się bardzo dobre wyniki dezynfekcji powierzchni. 
• Bardzo dobre działanie myjące 
• Bardzo dobre działanie bakteriobójcze 
 
2. Sposób użycia: 
 
Stężenie : 
Słabo narażone obszary : 
                                                30 min       60 min 
bakteriobójczo                          1,5 %   -    1,0% 
grzybobójczo                           0,25%    -    0,125% 
 
Obszary o dużym narażeniu : 
                                                30 min       60 min 
bakteriobójczo                          3,0 %   -    2,5% 
grzybobójczo                           0,75%    -   0, 5% 
 
Temperatura :     20°C 
Temperatura użycia może zostać zwiększona do maksymalnie 50°C. 
W celu skutecznej dezynfekcji zasadniczo wystarcza użycie 0,4 litra roztworu roboczego na m² powierzchni. 
 
Metale : 
W roztworze roboczym nadaje się do użycia w przypadku stali szlachetnej, miedzi i mosiądz. Nie nadaje się do 
użycia w przypadku aluminium. 
Tworzywa sztuczne : 
Nadaje się do użycia w roztworze roboczym, w przypadku PVC, EPDM, FPM, CSM, PE.  
W przypadku materiałów innego rodzaju zaleca się wykonanie testów. 
 
3. Właściwości: 
 
Forma płynny koncentrat 
Gęstość ok. 1,1 g/cm3 
Wrażliwość na zimno od  +0°C 
Kolor żółtawy 
pH ( roztwór 1%) ok. 10,4 
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4. Przechowywanie: 
 
Magazynować w dobrze zamkniętym pojemniku, w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem. 
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
 
 
 
Ch ro n ić  oc zy  i  s kó rę .  Ch ro n ić  p r zed  d z iećmi .   
 
Preparat ulega  biodegradacji.  
            
  


