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Clax Bright Fehérítőszer alacsony és közepes hőfokú alkalmazásokhoz

Leírás
A Clax Bright egy mosodai folteltávolítószer, mely kifejezetten kereskedelmi-
mosodák számára lett kialakítva. A terméket a főmosásban kell alkalmazni
40-50 °C -on, minden fajta textíliához használható (kivéve gyapjúhoz és
nylonhoz).

Legfontosabb tulajdonságok
A Clax Bright egy stabilizált, hatékony, alacsony és közepes hőfokon
alkalmazható ftálimido-peroxi-hexánsav alapú fehérítőszer. Könnyen
szivattyúzható folyadék, ezáltal biztosított a szer optimális szállítása a
mosóoldatba. A Clax Bright minden fajta textíliához alkalmazható
(kivéve gyapjúhoz és nylonhoz), beleértve a színes árukat is. A
költséghatékony (energiatakarékos) fehérítő képesség eléréséhez az
ajánlott a hőmérséklet 40 °C, az adagolásnál mért  pH érték 9,2-9,5 kell
hogy legyen. Ha a terméket a “Használati Utasítás” szerint alkalmazza,
a szövetroncsolódás és a színváltozás minimális mértékű lesz. 
A Clax Bright higiénikus mosást biztosít, ha a hőmérséklet, a pH érték
és a behatási idő a lent jelzetteknek megfelelő (lásd a Használati
utasítást). A Clax Bright az Xtend technológia része, ami enzimatikus
és fehérítős, mosószeres elő-, és  főmosáson alapszik.  Ezt a rendszert
azért vezettük be, hogy kiváló tisztítási eredményeket érhessünk el fe-
hér munkaruhákon, éttermi/konyhai szöveteken, és kórházi textíliákon.
Ezen túl az alacsonyabb mosási hőmérséklet lecsökkenti az energia és
a vízfogyasztást, így jelentős költség-megtakarítást lehet megvalósítani.

Előnyök

Kiváló folteltávolító szer minden fajta textíliához (kivéve gyapjúhoz és nylon-
hoz), beleértve a színes árukat is.
Lehetővé teszi a fehérítést alacsony és közepes hőfokon; energiát takarít
meg, és meghosszabbítja a textíliák élettartalmát.
Minimális szövetkárosodást okoz, így folyamatosan alacsony a textil-
újrapótlási költség.
Jó higiéniai eredményeket nyújt.
Mint az Xtend rendszer része, csökkenti az energia és a vízfogyasztást
(költség-megtakarítás).
A szennyvíz hőmérséklete és a mosóoldat végső pH értéke megfelel a
környezetvédelmi törvény előírásainak.

Használati utasítás
Ajánlott adagolás:
Szennyzettség mértéke adagolás (g/kg száraz textília)
Gyengén szennyezett 4.0 - 6.0
Közepesen szennyezett 6.0 - 8.0
Erősen szennyezett 8.0-10.0
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A Clax Brightaz Xtend tecchnológia része, és más, a Diversey által ajánlott elő- és főmosószerrel együtt
használatos.
Kérjük vegye figyelembe a következőket:
1.A Clax Bright40 °C-on alkalmazva igazán költséghatékony fehérítő képességű szer.
2. A mosóoldat pH értéke 9.2 és 9.5 között kell hogy legyen a fehérítőszer adagolásának megkezdésekor
(amennyiben a pH érték nagyobb, mint 9.5, az adagolás megkezdésekor, akkor azt ecetsavval kell
visszaállítani max. 9.5 pH értékre). A pH érték beszabályozása lényeges a hatékonyság szempontjából.
3. Kerülje a peroxid tartalmú visszaforgatott víz használatát az előmosásban, mivel a peroxid jelenléte
csökkentheti a tisztítási hatékonyságot.
4. Kerülje a nátrium-biszulfit jelenlétét a főmosásban.

Technikai adatok
Megjelenés: fehér viszkózus diszperzió
Relatív fajsúly (20 °C) 1.01
pH[hígítatlan] 3.50
Viszkozitás [mPa.s; 25 °C]  550
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, és nem tekinthetők specifikációnak.

Kiszerelés: 20 l

Biztonságos kezelés és tárolási információ
A szer csak a saját, bontatlan kannájában tárolható. Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek!
A ftálimido-peroxi-hexánsav erősen oxidáló és erősen savas termék.
Kerülni kell a szembejutást. Használat közben szem-/arcvédőt kell viselni.
A termékkel kapcsolatos kezelési útmutató külön, a Biztonsági Adatlapon található.
Kizárólag intézményi felhasználásra!

Termékkompatibilitás
Adagolóberendezéssel és a csővezetékekkel kapcsolatos információkért forduljon szakemberhez, vagy
szaktanácsadóinkhoz.
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