
43A1
Termékleírás

A Clax Personril egy perecetsav alapú fertőtlenítő hatású fehérítőszer, mely 
kifejezetten ipari és egészségügyi mosodák számára lett kifejlesztve. Bármilyen 
textílián biztonságosan használható, kivéve a gyapjú és nejlon (poliamid) szöveteket. 

Legfontosabb tulajdonságok

A Clax Personril mosás főmosási fázisába kell alkalmazni 40 és 70 ºC közötti 
hőfokon. Nem túl sűrű állagának köszönhetően pumpálása egyszerű, így mindig a 
pontos mennyiség adagolható a mosóoldatba. Gyapjú és nejlonszövetek kivételével 
minden textil típuson alkalmazható, beleértve a színes (színtartós) textíliákat is. Az 
optimális fehérítő hatás érdekében az ajánlott mosási hőfok 60 - 70 ºC. 
Az útmutatóban foglalt előírások betartása mellett a Clax Personril minimális 
szövetkárosodást és színfakulást okoz. A használati útmutatóban előírt pH 
körülmények és hőfok mellett a termék megfelelő higiéniát biztosít bármilyen textília 
számára. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a vérfoltok perecetsavval vagy peroxiddal 
érintkezve beivódnak a textíliákba, így nehezebb lesz eltávolítani azokat. Ezáltal 
erősen ajánlott, hogy a mosás első fázisaiban (t: 0 - 7 perc) kerüljük a Clax Personril 
használatát. Az előmosás során enzimtartalmú mosószerrel el kell távolítani a 
vérfoltokat. További információt a ‘Használati útmutató’ pontban találhat.

Előnyök
• Tökéletes foltetávolító tulajdonságok minden szövettípusra, ide értve a színeseket

is (kivéve gyapjú és nejlon)
• Egyszerű adagolás
• Az útmutatóban foglaltak betartása mellett minimális szövetkárosodást és

színfakulást okoz
• Alacsonyabb hőmérsékleten is lehetővé teszi a fehérítést, ezzel energiát

takaríthat meg, valamint meghosszabbítja a textíliák élettartalmát
• Higiénikus tisztaságot biztosít

Használati útmutató

Az adagolási mennyiség a mosás körülményeitől függ.
Ajánlott adagolás: 2 ml / liter mosóoldat.
Ez a mosóoldat és a mosott textíliák mennyiségének arányának függvényében 1: 4 
és 1: 6 közé esik, ami 8 - 12 ml/kg száraz ruha mennyiséget jelent.

Clax® Personril
Oxigén-bázisú fehérítőszer alacsony hőfokú mosáshoz, 
színes textíliákhoz



Kérjük, tartsa szem előtt a következőket:
1. A Clax Personril 60 és 70°C közötti mosási hőmérsékleten a leghatékonyabb.
2. A mosóoldat pH értéke 9 és 10 közé kell, hogy essen.
3. 10-nél magasabb pH esetén csökken a szer fehérítő hatása (perecetsav), míg 9-nél alacsonyabb pH esetén sav képződhet, ami

veszélyes környezetet teremthet.
4. Ezáltal a megfelelő pH érték elengedhetetlen!
5. 70°C-nál magasabb hőmérséklet esetén a perecetsav bomlásnak indul, így csökken a fehérítő hatás.
6. 60°C alatti hőmérsékleten csökken a fehérítés hatékonysága (ugyanolyan eredmények eléréséhez jelentősen hosszabb mosási

időre van szükség, mint 60 - 70°C-on).
7. Ne használja a Clax Personril-t gyapjú, vagy nejlon textíliák (pl. poliamid, HTN szőnyegek) mosására.

Technikai adatok

Megjelenés: Tiszta, színtelen folyadék
pH (töményen): <=2
Relatív sűrűség (20 °C): 1,11 g/cm³
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Elérhető kiszerelések
Termék Cikkszám Kiszerelés
Clax Personril 43A1 7510948  20 L
Clax Personril 43A1 6973381  200 L

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

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 1 évig megőrzi.

Clax® Personril 43A1
Perecetsav alapú fehérítőszer, közepes hőmérsékletű mosáshoz
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