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1. KIRJELDUS
VABER PASTA LAVAMANI on kätepuhastusvahed, millel on head puhastamise ja 
rasva  eemaldamise  omadused.  Ei  sisalda  soodat  ega  kahjulikke  aineid.  Säilitab 
käenaha pehmuse ja sileduse. Väike kogus pastat  lahustab mistahes mustuse ja 
erinevat liiki rasvad. Toodet kasutatakse otse purgist ning on 90% biolagunev. 

2. KEEMILISED JA FÜÜSIKALISED OMADUSED

ALUS

: vesi, anioonsed 
pinnaaktivaatorid, sidruni 
essents, glütseriin

VÄLIMUS : sidrunilõhnaline pasta 
VISKOOSSUS @ 23°C : 300 ± 50 cps 1*

ERIKAAL : 1,20 ± 0,05 g/cm3 2*
LAHJENDUS : vesi
LAHUSTUVUS VEES : 90 %
PH : 7 (neutraalne) 3*
SÜTTIVUS : mittesüttiv

1* Vaber’i meetod T-02 (viide: ASTM D 2196-91A)
2 * Vaber’i meetod T-04 (viide: ASTM D 1475- 90)
3 * Vaber’i meetod T-27 (viide: ISO 1148): 5% läbipaistvus destilleeritud vees.
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3. PAKENDAMINE
VABER PASTA LAVAMANI  on saadaval 4,5 kg pakendina. 
 

4. HOIUSTAMINE JA SÄILIVUSAEG
VABER  PASTA  LAVAMANI  säilivusaeg  originaalpakendis,  hästi  ventileeritud 
kohas kuivades tingimustes ja temperatuuril  +5°C - +35°C hoituna on 12 kuud 
alates tootmiskuupäevast.

5. MÄRKUS
Ülal  toodud informatsioon ja muud tehnilised näitajad (nii  suulised kui ka kirjalikud või  testimise 
tulemusel saadud), eriti need, mis puudutavad meie toodete rakendamist ja kasutamist, vastavad 
meie parimatele teadmistele ja kogemustele. Siiski ei anna need meie garantiid lõpptulemusele ega 
ei kehtesta ühtegi juriidilisest suhtest tulenevat vastutust.

Arvestades  materjalide  rohkust,  toetusi,  käitlemis-  ja  hoiustamistingimusi,  aga  ka  tootmis-  ja 
kasutustingimusi, peab toote kasutaja alati ise vastavalt oma konkreetsetele kasutamise asjaoludele 
ennetavalt kogu eelpool toodud informatsiooni ja juhised üle kontrollima.

Mitte ühtki käesolevas väljaandes toodud väidet ei loeta volituse või soovituse andmiseks 
kolmandate isikute mistahes tööstusomandi õiguste rikkumiseks.
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