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Clax Enzi Enzim tartalmú, folteltávolító hatású mosóadalékanyag

Termékleírás
A Clax Enzi  egy erősen koncentrált, foszfátmentes, enzim tartalmú
mosóadalékanyag.

Legfontosabb tulajdonságok
A Clax Enzi felületaktív anyaggok és enzimek hatékony keverékét tartalmazza.
A felületakítv anyagok magas és alacsnya hőmérsékleten egyaránt biztosítják 
a hatékony zsíroldást, az enzimek pedig közepes hőmérsékleten hatásosak a 
fehérjetartalmú foltok eltávolításában. Főként olyan textíliák tisztításához 
ajánlott, ahol vér és protein tartalmú szennyeződések együtt fordulnak elő 
zsíros-olajos szennyeződésekkel. Különleges tulajdonsága az, hogy már 
alacsony hőfokon is eltávolítja a zsíros foltokat. Minden mosópor mellett 
alkalmazható mosási hatásfok erősítőként bármely textíliához (színes és 
finom áruhoz is).
A Clax ENZI egyaránt alkalmas főmosószerként való használatra is kényes
textíliák, vagy gyapjú mosásakor.

Előnyök
- Hatékonyan eltávolítja a zsíros, olajos és fehérjetartalmú foltokat,

vérszennyeződéseket.
- Megnöveli a mosási teljesítményt közepes és alacsony

hőmérsékleten is.
- Erősen koncentrált összetételének köszönhetően minimális környezeti

hatással rendelkezik.
- Kényes textíliák és gyapjú mosására főmosószerként is alkalmas.

Használati útmutató
Clax adagolórendszerrel adagolandó. Ajánlott adagolás a szennyeződés 
mértékétől és a mosási hőmérséklettől függően 1-2 g/kg száraz ruha. A 
leghatékonyabban az előmosási fázis során képes eltávolítani a fehérje 
tartalmú foltokat, vérszennyeződéseket, mert ebben a fázisban több idejük 
van an enzimeknek kifejteni hatásukat.
Amennyiben a Clax Enzi-t főmosószerként alkalmazzuk kényes textíliákhoz,
az ajánlott adagolás 3-4 g/kg száraz ruha.

Technikai adatok
Megjelenés: Áttesző, sárga folyadék
Relatív sűrűség: 1.035
pH [10%]: 8
A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetők termékspecifikáció-
nak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
Eredeti, zárt csomagolásában vagy erre a célra engedélyezett tartályban 
(ha van ilyen) tárolandó. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti 
körülményeket. 
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmu-
tatást a külön dokumentumként kiadott biztonsági adatlap tartalmazza.
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Termékkompatibilitás
A Clax Enzi a legtöbb Clax mosószerrel biztonságosan használható.

Elérhető kiszerelések
Clax Enzi 20A1 20l 7521216
Clax Enzi 20A1 200l 7521218


