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Leírás
A Clax Soft Fresh kifejezetten kereskedelmi és helyszíni mosodák számára 
kifejlesztett folyékony öblítőszer. A termék a legtöbb textil fajtán alkalmazható, 
és kézileg, valamint automatikusan is adagolható.

Legfontosabb jellemzők
A Clax Soft Fresh öblítőszer összetételének alapját biológiailag lebomló kationok, 
valamint kvaterner ammónium-sók 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 az egyes szálak összetapadását 
és az elektrosztatikus feltöltődést (különösen műszálas anyagok esetén). A 
szálakon képződő bevonat megkönnyíti a vasalást/mángorlást is. A termékben 
található modern, hosszantartó hatású illatanyag kellemes illatot hagy a 
szöveten. 

A Clax Soft Fresh 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.
• Megelőzi a műszálas anyagok elektrosztatikus feltöltődését.
• Hosszan tartó, kellemes illatot kölcsönöz.
• Biológiailag lebomló alapanyagokra épül.

Használati útmutató
Az adagolási mennyiség az anyagok besorolásától függ. Az öblítőt a mosógép 
utolsó öblítéséhez, vagy a folyamatosan adagoló mosógép utolsó rekeszébe 
töltsük. 

Ajánlott adagolás: 5 – 10 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® Soft Fresh



Technikai jellemzők

Megjelenés Híg, kék folyadék

Relatív sűrűség 20°C-on 0,99

pH [töményen] 3,2

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

Biztonságos alkalmazás és tárolási információk
Eredeti, zárt csomagolásában vagy erre a célra engedélyezett 
tartályban (ha van ilyen) 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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