
Laboratorio lasitavaralle 

Matalavaahtoinen                 

Tehokas 

Fosfaatiton    

Myös pipeteille 

Yleistä 

 
 

Laboratorioiden lasitavaran manuaaliseen ja auto-
maattiseen puhdistukseen lääketieteellisissä-, bio-
logisissa- ja vesilaboratorioissa sekä fosfaatti- ja 
metalliteollisuuden laboratorioissa.   

        
            

                
               

LM 3 on erittäin aktiivinen matalavaahtoinen pesu-
aine jolla on erinomainen puhdistusteho kaiken  
tyyppisiin jäämiin kuten veri-, proteiini- ja ruoka-
jäämiin, epäorgaanisiin ja orgaanisiin jäämiin sekä 
niihin joissa on radioaktiivisia komponentteja. 

LM 3 
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Käyttö ja annostelu 

Tekniset tiedot 
• pH– alue: 12.3-13.3 (20-200 ml/l,  pehmetyllä vedellä 20 o C) 
• Viskositeetti: < 10 mPa s (tiiviste, 20 0 C) 
• Tiheys: 1.1.g/ cm 3 (20 o C) 
• Titrauskerroin: 1.6 

Ainesosat 

• Ainesosat EU-määräyksen nro. 648/2004 mukaan: 
• < 5 % amfoteerisia tensidejä. 

Säilytys ja varastointi 
Säilytä viileässä, jäätymiseltä suojatussa paikassa. Varastoinnin säilyvyysaika 2 vuotta. 

Vaara– ja turvalausekkeet 
Hävitä astia, kun se on tyhjä ja suljettu. Katso tuotteen jäämien hävittäminen käyttöturvallisuustiedotteesta. 
Lisätietoja turvallisuustiedoista on EU-käyttöturvallisuustiedotteissa. 

 
Liuotusneste 

Normaali lika Likainen Erittäin likainen Vaikutusaika 

20 ml/l (2 %) 50 ml/l (5 %) 200 ml/l (20 %) 2-5 h, tarvittaessa 
yön yli 

Ultaraäänipesulaite    

2-20 ml/l (0.2-2.0 %)    

Koneelliseen puhdistukseen    

Pipeteille Viscosimeters Lasitavara  

5-50 ml/l (0.5-5 %), riippuen 
prosessista ja esikäsittelystä 5-50 ml/l (0.5-5.0 %) 5-10 ml/l (0.5-1.0 %)  

• Matalavaahtoisen ominaisuutensa vuoksi LM 3 ainetta voidaan käyttää manuaaliseen esipuhdistukseen 
sekä laboratorion lasitavara voidaan puhdistaa koneellisesti ilman ennakkohuuhtelua 

• LM 3:sta voidaan käyttää myös laboratorio lasitavaran automaattiseen puhdistukseen. LM 3 sopii hyvin 
käytettäväksi erityisissä aluslevyissä esim. viskosimetrit tai pipetit, koska se ei muodosta vaahtoa 

• LM 3 on fosfaatiton. Konsentraatti sisältää vähemmän kuin 50 ppm P2O5. 2-prosenttinen liuos tislatussa 
vedessä sisältää vähemmän kuin 1 ppm P2O5 ja on siksi ihanteellinen laboratorion lasiesineiden puhdista-
miseen laboratorioissa joissa tehdään vettä, fosfaattia, metalli-, entsyymi- tai serologisia tutkimuksia 

• Lasista, keraamisesta, ruostumattomasta teräksestä ja muovista valmistettuja laboratoriovälineitä ei  
hyökkää. LM 3 ei sovellu alumiinille, anodisoidulle alumiinille ja kevytmetalliseoksille 

• Älä puhdista LM 3 -liuoksilla, tuotteita jotka ovat herkkiä pinta-aktiivisille aineille tai emäksisyydelle 

• LM 3 -liuokset on huuhdeltava kokonaan pois (mieluiten deionisoidulla vedellä) 

• Desinfiointilaitteen valmistajan ja laboratorion lasiesineiden ohjeita on noudatettava 

• Huuhtele annostelujärjestelmä mukaan lukien imuletku vedellä ennen tuotteen vaihtamista 

• Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa 

• Vain ammattikäyttöön 

Pakkauskoot 

• Kanisterit 10 litraa 
• Pullot 12 x 1 litraa 


