
54X1
Leírás
A Clax Revo� ow  DEOSOFT BREEZE egy magas koncentrációjú, szagsemlegesítő 
technológiával készült öblítőszer, amely kifejezetten helyszíni mosodák számára 
lett kifejlesztve.
Clax Revo� ow system-mel használható.

Legfontosabb jellemzők
A Clax Revo� ow DEOSOFT BREEZE egy magas koncentrációjú, öblítőszer, 
amelynek alapját biológiailag lebomló kationok adják. A mosás során ezek a 
pozitív töltésű kationok beágyazzák magukat a szövet negatív töltésű felületébe. 
Ezáltal kenő hatást fejtenek ki, amely a szárítás során megelőzi a szálak közti 
rések eltömődését és az elektrosztatikus feltöltődést.
A Clax Revo� ow DEOSOFT BREEZE modern illatanyaga hosszantartó frissességet 
kölcsönöz a ruháknak. Ezen kívül szagsemlegesítő hatással is rendelkezik, 
amely reakcióba lép a vizelettípusú kellemetlen szagok molekuláival, amelyek 
gyakran még mosás után is az anyagban maradnak. A termék nem csupán 
elnyomja a kellemetlen szagokat, hanem véglegesen eltávolítja a szagot hordozó 
molekulákat.
A Clax Revo� ow DEOSOFT BREEZE a legtöbb féle textíliához alkalmazható, 
de nagy terjedelmű, textúrált anyagokon, például törölközőkön különösen 
hatékony. Puha, selymes tapintást kölcsönöz a szőtt, vagy kötött anyagoknak.

Előnyök
• Lágyító hatás számos textilféleség (törölközők, lepedők, gyapjú, kényes

textíliák) esetében.
• Magasan koncentrált összetételénél fogva a környezetre gyakorolt hatása

minimális.
• Megelőzi a műszálas anyagok elektrosztatikus feltöltődését.
• Hosszan tartó, kellemes illatot kölcsönöz.
• Szagsemlegesítő hatással rendelkezik, amely rendkívül hatékonyan tünteti el

a kellemetlen szagokat.

Használati útmutató
A Clax Revo� ow  DEOSOFT BREEZE a Clax Revo� ow system segítségével 
adagolható a mosógépbe.
Az öblítőszert a mosógép utolsó öblítéséhez, vagy a folyamatosan adagoló 
mosógép utolsó rekeszébe töltsük. 
Ajánlott adagolás: 0.2 – 1.0 ml / kg száraz textília. 
Kérjük vegye � gyelembe, hogy a termék nem alkalmazható mikroszálas 
poliészter anyagokon, például tisztaszobában használt öltözékeken,  műtőben 
használt vízlepergető anyagokon és mikroszálas tisztító rongyokon/törlőkön.

Clax® Revoflow Deosoft Breeze



Technikai jellemzők

Megjelenés Zöld, alacsony viszkozitású 
folyadék 

Relatív sűrűség 20°C-on 1,01

pH [töményen] 3,0-6,0

A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetők 
termékspeci� kációnak.

Biztonságos alkalmazás és tárolási információk
Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó, kerülje a szélsőséges 
hőmérsékleti körülményeket. 
A termék kezelésére és hulladéklerakására vonatkozó 
részletes információkat a külön dokumentumként kiadott 
termékbiztonsági adatlap tartalmazza.
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