
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Termékleírás 
A Clax Saturn egy ipari- és kereskedelmi mosodák számára kifejlesztett főmosószer. 
A termék bármilyen vízkeménység esetén alkalmazható és erősen szennyeződött 
pamut és műszálas textíliák mosására alkalmas (pl. munkaruházat). 

Legfontosabb tulajdonságok 
A Clax Saturn egy erősen lúgos mosószer, mely szappan, nemionos felületaktív 
anyagok, vízkeménység elleni szekvesztránsok, lúgos sók, valamint szürkülés- és 
rozsdásodás-gátló összetevők hatékony elegyén alapul. Erőteljes foszfát-bázisú 
hatóanyaga révén biztosítja az alacsony vízkeménységű ion-koncentrációt és ezáltal 
megelőzi a mosószer komponenseinek kicsapódását. A foszfátok ezen felül 
szürkülés- gátlóként is funkcionálnak, mivel a szennyeződés-részecskéket 
szuszpenzióban tartják (megelőzve az újra-lerakódást), de ezen kívül egyéb 
összetevők is gátolják az újra-lerakódást. 
A Clax Saturn szilikát tartalma biztosítja a mosáshoz a megfelelő lúgos környezetet, 
valamint rozsdásodás-gátló és fehérítőszer-stabilizáló hatásokkal rendelkezik. A 
termék ezen felül optikai fehérítőanyagot is tartalmaz, melynek köszönhetően a 
textíliák hosszútávon fehérek maradnak. 
A Clax Saturn általában felületaktív hatású adalékanyaggal együtt használandó, 
mert ez a termékkombináció a zsíros és olajos szennyeződések tökéletes 
eltávolítását és feloldását eredményezi. Fehérítőszerrel együtt alkalmazva erősen 
szennyezett élelmiszeripar munkaruházat hatékony tisztítására is alkalmas. (pl. 
vágóhidak, halfeldolgozók stb.) 
A Clax Saturn további előnye, hogy használatával elhagyhatjuk az előmosás fázisát 
és ezzel jelentős mennyiségű vizet, energiát és időt takaríthatunk meg. 

A Diversey termékei megfelelnek a világszerte támasztott magas szintű 
környezetvédelmi előírásoknak. Bármilyen kérdés felmerülése esetén lépjen 
kapcsolatba szaktanácsadó kollégáinkkal, vagy vevőszolgálatunkkal. 

Előnyök 
Felületaktív adalékanyaggal együtt használva: 

• Kitűnően megtisztítja az erősen szennyezett munkaruházatot
• Megelőzi a textíliák szürkülését; stabilizálja a mosóoldatban található

részecskéket
• Hosszan tartó fehérséget biztosít
• Használatával energiát, vizet és időt takaríthat meg az ásványi olajokkal

szennyezett munkaruházat mosása során (az előmosás elhagyható)
• Megelőzi a mosógép alkatrészeinek rozsdásodását
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Használati útmutató 
Az adagolás a helyi mosási körülményektől függ. 

Ajánlott adagolás 
Szennyezettség Adagolás (g/kg száraz ruha) 
Enyhe 6 – 10 
Közepes 10 – 18 
Erős 15 – 30 

A legjobb mosási eredmények elérése érdekében: 
• Lágyított vízzel használja
• A műszálas textíliákat válogassa szét és mossa külön
• A fehér és színes textíliákat válogassa szét és mossa külön
• A textíliákat szennyezettség alapján válogassa szét és mossa külön

Technikai adatok 
Megjelenés: Fehér por 
Teljes lúgosság [% Na2O; pH 3.6] 32,5 
pH érték (1%-os oldat): 12.0 
Sűrűség [g/l] 1025 

A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetők termékspecifikációnak. 

Biztonságos kezelés és tárolási információ 
A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes útmutatást a 
külön álló Biztonsági Adatlap tartalmazza.  
Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti 
körülményeket. 

Forgalmazza: 
Diversey Kft. 
 2040 Budaörs Puskás T. utca 6. 
Tel: 23/509-100
 www.diversey.com, 

www.diversey.com © Diversey Kft.- Minden jog fenntartva. 


