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Clax Elegant free
Flydende tøjvaskemiddel med enzymer til vask af sarte tekstiler

Beskrivelse
Clax Elegant free er et komplet koncentreret flydende vaskemiddel specielt
fremstillet til anvendelse på erhvervs-, hospitals- og plejehjemsvaskerier samt
mønt- og boligvaskerier. Produktet er udviklet til automatisk dosering og kan
anvendes i blødt til middelhårdt vand samt ved temperaturer mellem 30 og 60
°C. Clax Elegant free kan anvendes til vask af kulørt bomuld og
polyesterbomuld.

Egenskaber
Clax Elegant free er et lavt alkalisk, mildt produkt baseret på en effektiv
blanding af overfladeaktive stoffer, komplexbindere og enzymer. Det
komplexbindende system til nedbrydning af hårdhedsdannere sikrer lav ion
koncentration, og det undgås at anvende overfladeaktiver til dette formål.
Derved bidrager komplexbinderne også til at undgå gråning ved at forebygge
dannelse og aflejring af hårdhedsdannere på tekstilerne. Yderligere er der tilsat
stoffer til at modvirke genudfældning af snavs.
En blanding af anioniske og nonioniske overfladeaktiver sikrer en effektiv
fjernelse af olie- og fedtholdigt snavs. Clax Elegant free indeholder desuden
polymerer som farvestabilisator. Det dobbelte enzymsystem nedbryder proteiner
og fedtstoffer. Derved forbedres fjernelsen af blod og
levnedsmiddelbesmudsninger samt fedtholdigt snavs. Produktet er et komplet
vaskemiddel, som anvendes til vask af tekstiler fra såvel hospitaler og andre
sundhedssektorer som fra hoteller og restauranter. De overfladeaktive stoffer er
udvalgt efter en miljømæssig vurdering.

Fordele
• God effekt på en lang række pletter og snavstyper
• Modvirker farveudløb
• Effektiv på protein- og fedtholdigt snavs
• Anvendes på kulørte tekstiler

Brugsanvisning
Doseringen er afhængig af tøjsortering og vaskeproces.
Anbefalet dosering:
Besmudsning Dosering (ml/kg tørt tøj)
Let 6 � 9
Middel 10 � 15
Kraftig 15 � 18
Anbefalet dosering:
Besmudsning Dosering (ml/ltr. vand)
Let 1,7 � 2,5
Middel 2.9 � 4,3
Kraftig 4,3 � 5,1

Det bedste resultat opnås ved:
• Anvend blødgjort vand
• Vask polyester/bomuld separat
• Vask hvidt og kulørt hver for sig
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Tekniske specifikationer
Udseende Klar, lysegul væske
pH-værdi [koncentreret] 6.5 � 7.0
Vægtfylde [20°C] 1.10
Viskositet [mPa.s;25°C] 275
Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Indhold og funktion:
Vandig opløsning af nonioniske tensider (løfter, dispergerer og bærer smuds), sæbe (fedtløsner, skumdæmper),
anioniske tensider (løfter, dispergerer og bærer smuds), citrat (kalkbinder), glycerol (fedtløsner), polyacrylat
(hindrer genudfældning af kalk), PVP (farvestabilisator), enzymer (opløser fedt- og proteinholdige pletter) og
skumdæmper (hindrer skumdannelse).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Opbevaring
Opbevares i lukket originalemballage eller i en til formålet godkendt lagertank. Undgå ekstrem lave og høje
temperaturer

Anbefalet opbevaringstemperatur:
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0°C til 40°C.

Holdbarhed:
1 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger

Svanemærke under Nordisk Miljømærkning, registreringsnummer 393-001.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
6973293 20 ltr Dunk
6973371 200 ltr Tromle
7510564 10 ltr Dunk


