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Termékleírás

Clax Build egy folyékony lúgos mosóadalékanyag, mely felületaktív anyagok és 

lúgos összetevők keverékén alapul. Közepes keménységű és kemény vízben 
használható (125 -250 ppm).

Legfontosabb tulajdonságok

A Clax Build összetevői között szerepel szürkülésgátló-, vízkeménységet 
szabályozó- és lúgos összetevő, melyek biztosítják az alacsony ionkoncentrációs 
körülményeket és megelőzik a mosószerek összetevőinek lerakódását a 
mosógépekben. Emellett megakadályozzák, hogy a kemény vízből kioldódó ásványi 
sók lerakódjanak a textíliák szálai közé, így nem tapasztalható szürkülés azokon.
A Clax Build-et folteltávolító adalékanyaggal ajánlott alkalmazni. Ha ezeken 
kívül fehérítőszert is adunk a mosáshoz, egy olyan hatékonyan tisztító rendszert 
kapunk, mely alkalmas kórházak és egyéb egészségügyi intézmények textíliáinak a 
mosására. Főmosószerrel együtt használva a Clax Build javítja a mosás minőségét 
az erősen szennyezett textíliákon, mivel emeli a mosóoldat pH értékét. Kemény víz 
esetén is hatékony. Mosóoldatban történő egyenletes bevitele esetén már a mosási 
ciklus elején kifejti kiváló tisztítóhatását. A Clax Build koncentráltan más termékekkel 
nem elegyíthető.

Előnyök
• Felületaktív mosóadalékkal, vagy főmosószerrel együtt használva javítja a szen-

nyeződések eltávolításának hatékonyságát, különös tekintettel az élelmiszert
felhasználó környezetben keletkező szennyeződésekre, pl fehérjék, zsírok

• Megelőzi a textíliák szürkülését, stabilizálja a szennyeződések részecskéit a
mosóoldatban, így azok nem tudnak megtapadni a textilszálak között, ezáltal
javítja a mosás hatékonyságát

• Foszfátmentes

Használati útmutató

Az adagolási szint a vízkeménységtől, a szennyeződéstől és a szövet fajtájától függ.

Ajánlott adagolás:

Szennyezettség Adagolás (ml/kg száraz ruha)
Gyenge 5 - 10 

Közepes  10 - 20
Erős 20 - 40

Technikai adatok

Megjelenés: Tiszta, átlátszó folyadék
pH (töményen): >12
Relatív sűrűség (20 °C): 1,27 g/cm³
A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.
Figyelem! Alkalmazása kizárólag automata folyékony vegyszeradagoló 
berendezéssel megengedett. Kézi mosásra használni tilos !

Clax® Build 
Lúgos mosókomponens



Elérhető kiszerelések
Termék  Cikkszám Kiszerelés
Clax Build 12B1 6973274  20 L
Clax Build 12B1 6973357  200L

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön 
álló biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag intézményi felhasználásra. Eredeti, 
zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett 
helyen tárolandó. Szakszerű tárolás mellett minőségét 2 évig megőrzi.

Termékkompatibilitás

A termék a legtöbb Clax mosószerrel biztonságosan együtt használható.
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