
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clax® Deosoft Easy2Iron conc. 
Prémium minőségű, vasaláskönnyítő hatású öblítőszer 
koncentrátum, szagsemlegesítő hatással 

57B1 

Termékleírás 
A Clax Deosoft Easy2Iron conc. egy prémium minőségű, vasaláskönnyítő 
hatású öblítőszer koncentrátum, mely hatékonyan semlegesíti a kellemetlen 
szagokat és friss illatot biztosít a textíliáknak. 

Legfontosabb tulajdonságok 
A Clax Deosoft Easy2Iron conc. egy biológiailag lebomló kationok és 
kvaterner ammónium sók hatékony elegyén alapuló koncentrált öblítőszer. 
Az öblítés során ezek a pozitív töltésű kationok beépülnek a textília felületét 
borító negatív töltésű részecskékbe, így kenő hatást fejtenek ki. A száradás 
folyamata során ennek köszönhetően a szövetszálak nem tapadnak össze, 
valamint a műszálas textíliák elektrosztatikus feltöltődését is 
megakadályozzák. 
A Clax Deosoft Easy2Iron conc. egyedi összetevői segítenek minimalizálni a 
szövetek gyűrődését és elősegítik azok egyszerű vasalását. Olyan páratlan 
szövetpuhító tulajdonságokkal rendelkezik, hogy ruhaneműi puhábbak, 
tisztábbak és illatosabbak lesznek, mint valaha. A szabadalmaztatott O.N.T. 
szagsemlegesítő technológiának köszönhetően nem csupán elnyomja, hanem 
semlegesíti a kellemetlen szagokat okozó molekulákat. A termék ezen felül 
védelmet nyújt a sötét színű textíliák kifakulása ellen, így a ruhaneműk sokáig 
új-hatásúak és vibráló színűek lesznek. 
A Clax Deosoft Easy2Iron conc. minden szövettípuson használható, de a 
leghatékonyabb eredmény ágyneműkön és abroszokon érhető el vele. 
Szövött és kötött textíliákon puha, selymes érzetet biztosít. 

Előnyök 
• Kitűnő puhaságot biztosít (törölközők, ágyneműk, gyapjú-, vagy más

kényes textíliák stb.)
• Megelőzi a műszálas szövetek statikus feltöltődését
• Csökkenti a textíliák gyűrődését, megkönnyíti a vasalást és mángorlást
• Csökken a vasalásra fordított idő és a kifejtendő energia mennyiségét
• Kellemes, hosszan tartó illatot biztosít
• Szabadalmaztatott O.N.T. szagsemlegesítő technológiával
• Megőrzi a textíliák színét, kifejezetten alkalmas sötét szövetek mosására
• Biológiailag lebomló összetevőkkel rendelkezik

Használati útmutató 
A pontos adagolási mennyiség a mosás körülményeitől függ. A Clax Deosoft 
Easy2Iron conc. öblítőszert a mosás utolsó öblítő fázisába kell adagolni. 
Ajánlott adagolás: 2 – 6 ml / kg száraz ruha. 
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Figyelem: a termék nem használható mikro- poliészter szálas anyagokon, 
mint pl. tisztaszobai- vagy vízlepergető ruházatokon, mikroszálas 
törlőkendőkön, vagy laminált textíliákon (pl. Gore-Tex). 

Technikai adatok 
Megjelenés: Zöld átlátszó folyadék 
pH érték (töményen): 3.8 
Relatív sűrűség (20˚C-on):  1,00 

A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak. 

Biztonságos kezelés és tárolási információ 
A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes 
útmutatást a külön álló Biztonsági Adatlap tartalmazza.  
Eredeti, zárt csomagolásában, vagy jóváhagyott tartályban tárolandó. 
Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket, ne tegye ki közvetlen 
napfénynek. 
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