
Sinox 7XP1
Fehér textil regeneráló mosópor
Termékleírás 
A Clax Sinox a mosási folyamat során elszíneződött textil fehérségének hatékony 
visszanyeréséhez használható erős mosópor. A termék a sárgulás kiküszöbölésére is 
használható. Kifejezetten kereskedelmi és  helyi mosodai célokra kifejlesztve.

Tulajdonságok
A Clax Sinox a mosási folyamat során elszíneződött fehér textil hatékony fehérségének 
visszanyeréséhez használható erős mosópor. 
A Clax Sinox használatával a fehér textil sárgulását is kiküszöbölheti, amelyet túlzott 
fehérítőhasználat, vagy nem megfelelően kondícionált vízzel (nehézfémek) történő 
mosás okozhat. 
Továbbá a Clax Sinox hozzájárulhat más foltok, mint pl. smink, rúzs, rozsda és 
vasfoltok eltávolításához.

Előnyök

• Hatékonyan visszaállítja az elszíneződött textil eredeti fehérségét 
• Eltávolítja a fehér textilről a túlzott fehérítő és a nehéz fémek okozta 

sárgulást
• Meghosszabítja a textil élettartamát 
Használati útmutató
Kizárólag a főmosóprogramban használandó. Adagolás:  20-80 g / textilkg és 40-90 °
C közötti hőmérsékleten, 10-30 perces mosóprogramban, majd a program végén
alaposan öblítse ki a ruhákat. Az ajánlott mosási eljárások megismerése érdekében
vegye fel a kapcsolatot a Diversey szakértőjével.

Műszaki adatok
Megjelenés: fehér por
Tömegsűrűség: 1300 g / l pH (1% -os oldat 20 ° C-on)
pH (1% -os oldat  20°C-on): 6
A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetőek termékspecifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási útmutató
Kérjük, tárolja eredeti csomagolásában, kerülje a szélsőséges hőmérsékleti 
körülményeket. 

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön 
lapon található biztonsági adatlap tartalmazza.

A Clax Magic ruhamentő termékcsalád egyéb tagjai
A ruhaneműkön található foltok típusától függően előfordulhat, hogy a ruhák teljes 
foltmentesítéséhez más termékekre is szükség lehet.
A tea-, bor- vagy gyümölcsfoltok eltávolításához használja a Clax Oxy vagy a Clax 
Peroxy termékeket.
A darabos szennyeződés okozta vagy zsíros foltok eltávolításához használja a Clax 
Saturn vagy a Clax Pasta termékeket.
Rozsdafolttal szennyezett textíliák megmentéséhez használja a Clax Rust Reclaim 
terméket.
Bárminemű napolaj- és naptejfoltok megelőzéséhez, illetve eltávolításáhozhasználja a 
Clax Renova terméket; esetleg  a Clax Rust Reclaim termékkel kombinálva.
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