
33B1
Termékleírás

Clax Mild egy folyékony, enzimes főmosószer, melyet a kereskedelmi, kórházi, 
szállodai és egyéb mosodák részére fejlesztett ki a Diversey Care. A termék 
automatikus és kézi adagolásra egyaránt alkalmas, ezenkívül közepesen kemény 
és kemény vízben is használható, 30-60 °C-on. A Clax Mild minden fajta (színes) 
pamut és kevert szálas szövet mosására alkalmas.

Legfontosabb tulajdonságok

Clax Mild semleges, kíméletes termék, nagy hatású felületaktív anyagokkal és 
vízlágyító hatással, szürkülésgátló adalékkal és enzimmel.
A foszfát bázisú termék biztosítja a vízlágyító képességet és megelőzi a mosó aktív 
anyag vízlágyításra történő elhasználódását.
A foszfátok másik tulajdonsága a szürkülésgátlás, melyet azzal érnek el, hogy az 
oldatban tartják a szennyeződéseket és megakadályozzák azok visszarakódását 
a textíliára. Az anionos és nemionos felületaktív anyagok biztosítják a szilárd és 
zsíros/olajos szennyeződések eltávolítását.
A jelenlévő enzimek segítik a fehérjebontást, ebből következően a fehérje típusú 
szennyeződések (vér és étel maradványok) jól eltávolíthatók.
Főként egyfürdős főmosás céljára szolgál, bár más lúgosító anyagokkal is lehet 
alkalmazni (túlszennyes textíliák mosására) előmosási fázisban is.
A Clax Mild kórházakban, más egészségügyi intézményekben, szállodákban és 
éttermekben használatos textíliák tisztítására alkalmas, továbbá finom textíliák 
mosására is használható (kötött áruk).

Előnyök
• Kitűnően hatékony a szennyeződések széles skálájára
• Megelőzi a szálak szürkülését
• Nagyon hatékony a fehérje típusú szennyeződések eltávolítására (vér és étel

maradványok)
• Alkalmas finom és színes áruk mosására is

Clax® Mild
Enzimtartalmú, folyékony mosószer minden fajta textíliához



Alkalmazás

Az adagolás mennyisége függ a tisztítandó textília szennyezettségétől.

Ajánlott adagolás:

Szennyeződés mértéke Adagolás (ml/kg száraz ruhákhoz)
Gyenge  8-12
Közepes 12-15
Erős 15-30

A legjobb mosási eredmény elérésére:
• Használjon lágy vizet
• Válassza szét a kevert szálas (PE/pamut) anyagokat a tiszta pamut textíliáktól és elkülönítve mossa őket
• Különítse el a színes és fehér ruhákat
• Válogassa szét a textíliákat enyhén, közepesen és nagyon szennyezett mosási egységekre

Technikai adatok

Megjelenés: Tejszerű, fehér folyadék
Szag: Enyhén illatosított
pH (töményen): ≈ 7
Relatív sűrűség (20 °C): 1,21 g/cm³
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Elérhető kiszerelések
Termék Cikkszám Kiszerelés
Clax Mild 33B1 6973291  20 L
Clax Mild 33B1 6973369  200 L

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.

Clax® Mild 33B1
Enzimtartalmú, folyékony mosószer minden fajta textíliához

www.sealedair.com

© 2015 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 37820F hu 11/15

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.diversey.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

