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Clax Anti Chlor Clax Anti Chlor
Semlegesítőszer lúgos- és klóros fehérítőszeres mosáshoz

Termékleírás
A Clax Anti Chlor  egy savas semlegesítőszer, mely kifejezetten keresk-
edelmi és ipari mososdák számára lett kifejlesztve. A mosás végső öblítő 
fázisában alkalmazzuk a mosás során használt lúgos szermaradványok 
semlegesítésére és az aktív klór maradványainak eltávolítására.

Legfontosabb tulajdonságok
A Clax Anti Chlor egy bioszulfitokon alapuló lúg- és klórsemlegesítő szer.
Összetevői enyhén savas kémhatásúak, feladatuk az öblítővízben és a 
textíliákon fennmaradó lúgosság semlegesítése.
Ennek eredményeképpen a Clax Anti Chlor megelőzi a szöveteken
hátramaradó lúgosság által okozott sárgulást (vagy károsodást).
Ezen felül anti-klór tulajdonsággal is rendelkezik, így a mosás fehérítő fázisa 
során a textíliára kerülő klór maradványokat távolítja el hatékonyan. A 
hátramardó klór semlegesítése elengedhetetlen, mivel a szöveten található 
klórmaradványok magas szárítási hőmérséklet mellett visszafordíthatatlan 
károsodást okozhatnak a textíliákban.
A Clax Anti Chlor esetleges túladagolása nem vezet túl alacsony pH
értékhez, ezáltal a szövet sérülésének veszélye minimális. Természetes 
savakon alapuló semlegesítőszer csak olyan esetekben alkalmazható, 
amikor nem használunk klóros fehérítőszert. 
A Clax Anti Chlor egy nagyon hatékony semlegesítőszer, mely 2 az 1-ben
koncepción alapul. A termék használatával 2 termék helyett csupán egyet kell 
alkalmazni a hasonló eredmények eléréséhez. 
A Clax Anti Chlor minden szövettípuson alkalmazható, kivéve a
tisztaszobai öltözékeket.

Előnyök

� Hatékonyan semlegesíti az öblítővízben és a szöveteken a mosás során
fennmaradó lúgosságot
� Semlegesíti a klóros fehérítőszerek maradványait
� Megelőzi a textíliák sárgulását
� Megelőzi a textíliák sérülését

Használati útmutató
A termék adagolása a szennyezettség mértékétől és a mosási eljárás során 
használt víz lúgosságától függ, nagyjából 1-3 ml/kg száraz ruha.
A semlegesítőszert a mosógép utolsó öblítési fázisa során, vagy a csőmosógép 
utolsó kamrájába adagolva kell alkalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 
amennyiben a csőmosógép két utolsó kamrájába is adagolható semlegesítőszer, 
akkor a Clax Anti Chlor-t a gép utolsó előtti öblítőzónájába adagolja. 
Adagolási útmutató:
Annyit adagoljon a Clax Anti Chlor -ból, hogy a mosógép utolsó öblítése
során az öblítővíz pH értéke 6.0 - 6.5. legyen.
Egyedi körülmények indokolhatnak egyéb pH irányértéket is.
Kérjük ellenőrizze, hogy a leeresztett öblítővíz teljesen klórmentes legyen.
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Technikai adatok
Megjelenés Világossárga folyadék
pH [tisztán] 4
pH [1%-os oldat] 4.5
Relatív sűrűség [20°C-on] 1.285

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelés és tárolási információ
Amennyiben előre elkészíti a munkaoldatot, kérjük gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről. 
Ne tárolja a terméket fémedényben és ne adagolja fém adagolócsöveken keresztül.
Tárolja az eredeti zárt csomagolásban, vagy elfogadott tartályban. 
Ne tegye ki kiugró hőmérsékleti körülményeknek.
Részletes információt a termék kezeléséről és hulladékba kerüléséről a különálló biztonsági adatlapon 
olvashat.


