
36C1
Termékleírás
A Clax Profi forte egy koncentrált folyékony mosószer, ami kórházi és 
kereskedelmi/ipari mososdák számára lett kifejlesztve. A termék automata és kézi 
adagolással és majdnem bármilyen vízkeménység mellett (> 40 ppm), 30 - 90 ºC-
os mosási hőfokon alkalmazható. A Clax Profi forte pamut és műszálas textíliák 
mosására egyaránt alkalmas.

Legfontosabb tulajdonságok
A Clax Profi forte felületaktív anyagok, vízkeménységre ható szekvesztránsok, 
szürkülés- és rozsdásodás-gátló összetevők hatékony elegyén alapul. A 
szekvesztránsok biztosítják a lágy vizű ionkoncentrációt, ezáltal megakadályozzák 
a feloldott szennyeződés-részecskék újra lerakódását. Ezáltal a termék szürkülés-
gátló hatóanyagként is funkcionál, mert meggátolja a kemény víz által okozott 
sómolekulák beépülését a szövetszálak közé.
A Clax Profi forte tökéletesen alkalmas zsíros/olajos és szemcsés 
szennyeződések eltávolítására. Ezeken felül rozsdásodás-gátló összetevőket 
is tartalmaz, ezzel megnöveli a mosógép élettartamát. Optikai fehérítő 
hatóanyagokkal is rendelkezik, ezzel biztosítva a textíliák hosszan tartó, ragyogó 
fehérségét. Ez a termék egy egyfázisú főmosószer. Fehérítőszerrel együtt 
alkalmazva olyan erőteljes rendszert képez, mely alkalmas kórházi, egyéb 
egészségügyi, szállodaipari és vendéglátóipari textíliák mosására.
A Diversey Care termékei megfelelnek a világszerte támasztott magas szintű 
környezetvédelmi előírásoknak. Bármilyen kérdés felmerülése esetén lépjen 
kapcsolatba szaktanácsadó kollégáinkkal, vagy vevőszolgálatunkkal.

Előnyök
• Kitűnő teljesítményt nyújt a foltok és szennyeződések széles skálája ellen
• Megelőzi a textíliák szürkülését, stabilizálja a feloldott szennyeződésrészecskéket 

az oldatban
• Hosszan tartó, ragyogó fehérséget biztosít
• Hozzájárul a textília puhaságához
• Megelőzi a mosógép alkatrészeinek rozsdásodását
• Alacsony vízkeménység és magas hőmérséklet mellett minimális habzás érhető el
• Foszfátmentes

Használati útmutató
Az adagolási mennyiség a mosás körülményeitől függ.
Ajánlott adagolás:
Szennyezettség adagolás ml/kg száraz ruha
Enyhe  5 - 10 
Közepes  10 - 15 
Erős  15 - 30
A legjobb eredmények elérése érdekében:
1. A pamut és műszálas textíliákat mossa külön.
2. A színes és fehér textíliákat mossa külön
3. A különböző szennyezettségű textíliákat mossa külön.
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Technikai adatok
Megjelenés:  Átlátszatlan halványsárga folyadék 
pH (töményen):  > 12 
Relatív sűrűség (20 °C): 1,18 g/cm³
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Elérhető kiszerelés
Termék   Cikkszám Kiszerelés 
Clax Profi Forte 36C1 7521301  20 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 1 évig megőrzi.
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