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Folyékony főmosószer lágy vízhez gyengén vagy 
közepesen szennyezett textíliákhoz

Leírás

A Clax Profi egy komplett folyékony főmosószer, amelyet kifejezetten kereskedelmi, 
kórházi mosodákhoz alakítottak ki. A terméket automatikus adagolásra tervezték, és 
lágyvizes alkalmazásokhoz kell használni. A Clax Profi alkalmazható minden pamut- és 
poliamidszövet mosására.

Tulajdonságok

A Clax Profi felületaktív anyagok, vízkeménység-fokozó szerek, szürkülés- és  
korróziógátló szerek hatékony keverékén alapul.  A foszfátalapú összetétel biztosítja az 
alacsony vízkeménységű ionkoncentrációt, következésképpen megakadályozza a 
mosószer-összetevők kicsapódását. Ilyen módon a foszfátok szürkülésgátló szerekként 
is funkcionálnak, mivel a szennyeződést szuszpenzióban tartják (megakadályozzák az 
áthelyeződést). A Clax Profi korróziógátló szereket és a textil sárgulását 
megakadályozó összetevőket is tartalmaz, amely vas-leválasztó képességgel 
rendelkezik, és optikai fehérítőt, amely tartós fehérséget biztosít a textíliáknak. 
A Clax Profi fehérítővel kombinálva egy nagyszerű rendszert kínál, amelyet fel lehet 
használni a kórházakból és más egészségügyi intézményekből származó textíliák 
tisztításához, valamint a szállodai és éttermi textíliák mosásához.

Előnyök

• Kiváló teljesítmény sokféle folt és szennyeződés esetében
• Megakadályozza a textil elszürülését; a szennyeződést a mosóvízben megkötve
• Hosszantartó fehérséget biztosít
• Megakadályozza a textília sárgulását
• Megakadályozza a mosógépalkatrészek korrózióját

Használati utasítás

Az adagolás szintje a mosás osztályozásától függ.
Adagolási javaslat ml / kg száraz árukban (vízkeménység <8 ° dH):
alacsony szennyeződés: 3 - 9
normál szennyeződés: 9-15
Közepesen kemény és kemény víz esetén a Clax Profi Forte-t kell használni.
Erősen szennyezett textilek esetén, valamint a Clax Profi fehérítővel / 
fertőtlenítőszerrel kombinált használatához vegye fel a kapcsolatot a helyi Diversey 
képviselővel.
A legjobb eredmény elérése: 
(1) Használjon lágyított vizet, 
(2) Szortírozza és mossa külön a különböző anyagú textíliákat, 
(3) Mossa külön a fehér és színes textileket, 
(4) Válassza szét a könnyű, közepes és erősen szennyezett textileket

* Ez az adagolás az optimális feltételeknek felel meg, az ajánlások eltérhetnek, kérjük, forduljon a Diversey képviselőjéhez
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Technikai adatok

Külső megjelenés: átlátszatlan, krémes vagy fehér folyadék
pH (1% -os oldat): 12,4
Relatív sűrűség [20 ° C]: 1275
Viszkozitás [mPa.s; 25 ° C]: 260
Teljes lúgosság (% Na2O, pH 3,6): 10,0

A fenti adatok jellemzőek a normál termelésre, ezért nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelés és tárolás

A termék kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó teljes útmutatást külön biztonsági adatlap tartalmazza; sds.diversey.com.
Az eredeti, zárt tartályokban tárolandó, szélsőséges hőmérséklettől távol.
Csak professzinális felhasználásra.




