Clax 100 color
Vaskeforstærker - tensidbaseret

Beskrivelse
Clax 100 color er en flydende overfladeaktiv vaskeforstærker baseret på en
blanding af vaskeaktive stoffer.

Egenskaber
•

•
•
•

Effektiv vaskeforstærker med stor olie- og fedtemulgerende virkning.
Produktet er særdeles velegnet til fjernelse af mineralolie og fedtholdigt
snavs. Når fedt og olie er fjernet fra tøjet holdes det svævende i
vaskevandet, hvorved genudfældning undgås.
Anvendes som regel i forbindelse med Clax tøjvaskemidler som en
alkalisk vaskeforstærker
I kombination med ovennævnte er dens primære funktion at forstærke
dispersionen af fedt og olie samt forhøje kvaliteten på kraftigt
besmudset arbejdstøj og duge af bomuld og polyester/bomuld
Da Clax 100 color ikke indeholder optisk hvidt er produktet velegnet til
vask af pastelfarvede tekstiler. De overfladeaktive stoffer er udvalgt
efter en miljømæssig vurdering

Fordele
•
•
•

Særdeles velegnet til fedt- og olieholdige besmudsninger
Skumdæmpet - optimal udnyttelse af vaskemaskinens mekaniske
påvirkning
Velegnet til pastelfarvede tekstiler

Brugsanvisning
Dosering
Doseringen er afhængig af tøjsortering og vaskeproces.
Anbefalet dosering:
Besmudsning
Let
Middel
Kraftig
Anbefalet dosering:
Besmudsning
Let
Middel
Kraftig

Dosering (ml/kg tørt tøj)
1.5 – 3.0
3.0 – 6.0
6.0 – 12.0
Dosering (ml/ltr. vand)
0.4 – 0.8
0.8 – 1.7
1.7 – 3.5

Tekniske specifikationer
Udseende
pH [koncentreret]
Vægtfylde [20oC]

Klar, farveløs væske
ca. 5.0
1.01 g/cm³

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses
som specifikation.
Indhold og funktion
Vandig opløsning af nonioniske tensider (løsner, dispergerer og bærer smuds),
hydrotrop (stabilisator) og konserveringsmiddel (holdbarhed).
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Clax 100 color
Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion
Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Opbevaring
Skal opbevares i original tillukket dunk ved normal temperatur.
Anbefalet opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6°C til 40°C.
Holdbarhed
2 år i uåbnet emballage.

Emballagestørrelser
Varenr.
7508376

Emballage
10 ltr.

Type
Plastdunk
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