
Deosoft Iris conc

Textilöblítőszer - hosszantartó illat, szagsemlegesítő hatás
Termékleírás 
A Clax Deosoft Iris conc szagsemlegesítő technológiával rendelkező textilöblítőszert 
kifejezetten ipari és helyszíni mosodák számára fejlesztettük ki. A termék gyümölcsös 
illata a luxus érzetét kölcsönzi a textíliáknak. Az öblítőszer a legtöbb anyagfajtához 
használható kézi- vagy automatikus adagolással.

Fő termékjellemzők
A Clax Deosoft Iris conc koncentrált öblítőszer, amely biológiailag lebomló 
kationokat, kvaterner ammóniumsókat tartalmaz. A mosóoldatban ezek a pozitív 
töltéssel rendelkező kationok rátapadnak a textília negatív töltésű felületére, 
így azon bevonat képződik. A szárítási folyamat során ez megelőzi a szálak 
csomósodását és az anyag elektrosztatikus feltöltődését (különösen szintetikus 
szálak esetén). A bevonat emellett megkönnyíti az anyag vasalását/mángorlását 
is. A termék hosszabb hatású illatanyaggal készült, ami gyümölcsös illatával a 
luxus érzetét kölcsönzi a textíliáknak. A termék szagsemlegesítő technológiája 
a kellemetlen szagokat okozó molekulákat megköti, és így semlegesítve azokat. 
Így hatásosabban szüntetjük meg a kellemetlen szagokat, mintha egyszerűen 
parfümmel próbálnánk elfedni azokat.
A Clax Deosoft Iris conc textilöblítőszer a legtöbb anyagfajtához használható, de 
bolyhos vagy mintás anyagoknál, mint pl. a törülközők, különösen jó eredményt ér el. 
A szőtt vagy kötött anyagokat simává és selymessé teszi.

Termékelőnyök
• Jó lágyító hatást ér el sokféle textília esetén (törülközők, ágynemű, gyapjú, kényes 

ruhaneműk stb.)
• Megakadályozza a szintetikus anyagok elektrosztatikus feltöltődését
• Tartós, gyümölcsös illatával a luxus érzetét kölcsönzi a ruhaneműknek
• Biológiailag lebomló összetevőkből áll
• Szagsemlegesítő technológiája révén igen hatékonyan szünteti meg a kellemetlen 

szagokat

Használati útmutató 
Az adagolásnál vegye figyelembe az adott mosás fajtáját.
Az öblítőszert a centrifuga esetén az utolsó öblítéshez, vagy folyamatosan mosó gép 
esetén az utolsó rekeszbe adagolja.
Adagolási javaslat: 3 - 6 ml / 1 kg száraz ruha
Kérjük, ügyeljen rá, hogy ne használja a terméket mikro-poliészter anyagokhoz, 
például tisztaszobai öltözékekhez, vízlepergető színházi anyagokhoz és mikroszálas 
takarítórongyhoz/-szivacshoz.
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Textilöblítőszer - hosszantartó illat, szagsemlegesítő hatás 
Technikai adatok 
Termékmegjelenés  Híg, zöld folyadék
pH [hígítás nélkül]  2,9 
Relatív sűrűség [20°C]  1,00
A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetőek termékspecifikációnak.

Biztonságos termékkezelés és -tárolás 
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a különálló biztonsági adatlap tartalmazza; sds.diversey.com. 
Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó. 
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