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Clax Microwash forte G
Clax Microwash pulvertvättmedel

Produktbeskrivning
Clax Microwash forte G är ett tvättmedel för professionell tvätt. Produkten är speciellt
utvecklad för effektiv och skonsam tvätt av mikrofiberprodukter som moppar och
dukar, men även för kulörtvätt av alla textilier.

Produktegenskaper
Clax Microwash forte G innehåller komponenter som bibehåller mikrofiberns funktion
och möjliggör maximal livslängd för mikrofiberprodukter. Clax Microwash forte G
lämpar sig även för tvätt av kulörta textilier då tvättmedlet ej innehåller
blekmedel. Clax Microwash forte G är ett enzymbaserat pulvertvättmedel uppbyggt av
en effektiv kombination av tensider, avhärdningsmedel, medel som förhindrar
förgråning samt korrosion. Den välbalanserade kombinationen av tensider ger
en mycket god dispergeringsförmåga av både fet smuts och partikelsmuts.
Komplexbildaren (fosfat) i tvättmedlet ger en god avhärdningsförmåga av
vattnet samtidigt som den tillsammans med skyddskolloiden effektivt förhindrar
återutfällning av smuts och salter på tvättgodset.

Produktfördelar
• Bibehåller mikrofiberns funktion
• Utmärkt tvättresultat på nästan alla slags fläckar och smuts
• Förhindrar förgråning av textilierna

Bruksanvisning
Clax Microwash forte G är speciellt utvecklat för effektiv och skonsam tvätt av
mikrofiberprodukter som moppar och dukar, men även för kulörtvätt av alla
textilier.
För bästa resultat:
• Använd avhärdat vatten
• Tvätta alltid polyester/bomull separat
• Blanda aldrig kulört och vitt tvättgods
• Sortera tvätten efter smutsighetsgrad i lätt, normalt och svårt smutsat

tvättgods

Vänd för doseringsinformation >>
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Dosering är beroende av tvättgodsets smutsighetsgrad och vattenhårdhet.
Lätt Normalt Svårt

°fH °dH °dH °F g/Kg ml/Kg g/Kg ml/Kg g/Kg ml/Kg
Mjukt <15 <7 <10 <18 5-9 7-11 8-12 10-15 12-16 15-20
Medelhårt 15-25 7-14 10-16 18-28 10-14 12-17 14-18 18-22 18-22 22-27
Hårt >25 14-21 16-21 28-38 15-25 18-32 18-28 22-35 20-30 25-37
Mycket hårt >21 >21 >38 >25 >32 >28 >35 >30 >38

Teknisk information
Utseende Vitt pulver
Total alkalitet [% Na2O;pH 3.6] 40.0
pH (under huvudtvätt)                          <10
Densitet [g/l] 800

Skyddsföreskrifter och lagring
Förvaras i sluten originalförpackning som inte utsätts för extrema temperaturer.
Övrig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad.

Miljöinformation
Clax Microwash forte G är miljömärkt med Svanen

Förpackningsstorlekar
Artikelnummer Förpackningsstorlek Förpackningstyp
7514055 9 kg Kartong




