
 

Beskrivelse 
Clax Flytande tvättmedel kan anvendes til vask af alle typer tekstiler, der tåler 
vand. Produktet er specielt fremstillet til skånsom og hygiejnisk vask af 
rengøringstekstiler såsom mopper, svabergarn og rengøringsklude af bomuld 
og/eller syntetiske fibre. Produktet er udviklet til automatisk dosering og kan 
anvendes i blødt til hårdt vand samt ved temperaturer mellem 30 og  
60 °C. 
 
 
Egenskaber 
Clax Flytande tvättmedel indeholder nonioniske tensider, der løsner og bærer 
smuds, alkali som forstærker vaskeffekten og løsner proteinholdige pletter 
samt fosfat, der binder kalk. Produktet indeholder ikke blegemiddel og kan 
anvendes til vask af mikrofiber. 
 
 
Fordele 

• Svanemærket 
• Uden blegemiddel 
• Effektiv på protein- og fedtholdigt snavs 
• Økonomisk i brug 

 
 
Brugsanvisning 
Clax Flytande tvättmedel kan med fordel doseres gennem automatisk 
doseringsudstyr. Den ideelle dosering er afhængig af vandhårdhed og 
besmudsningsgrad. 
 
 Dosering ml pr kg tørt tøj 
Besmudsningsgrad  Blødt vand 

(0-6 dH) 
Middelhårdt vand 

(7-13 dH) 
Hårdt vand 
(14-20 dH) 

Lidt 7 10 15 
Middel 10 12 20 
Kraftigt 12 15 25 
 
 Dosering ml pr ltr vand 
Besmudsningsgrad  Blødt vand 

(0-6 dH) 
Middelhårdt vand 

(7-13 dH) 
Hårdt vand 
(14-20 dH) 

Lidt 2 3 4 
Middel 3 3,5 6 
Kraftigt 3,5 4 7 
 
 
Det bedste resultat opnås ved: 

• Anvend blødgjort vand 
• Vask polyester/bomuld separat 
• Vask hvidt og kulørt hver for sig 

 
 
 
 
 

Clax Flytande tvättmedel 
Tøjvaskemiddel  
 



Tekniske specifikationer 
Udseende:  Svagt gul klar væske  
pH-værdi (koncentreret): 9,8 
pH (brugsopløsning 0,5%):  9,8 
Vægtfylde:  1,22 g/ml 
 
Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som produktspecifikationer. 
 
Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring 
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat leverandørbrugsanvisning. 
 
 
Opbevaring: 
Opbevares i originalemballage. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer. Undgå frost. 
 
Anbefalet opbevaringstemperatur: 
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C og 40 °C. 
 
Holdbarhed: 
2 år i uåbnet emballage 
 
 
Miljøoplysninger 

 
Svanemærke under Nordisk Miljømærkning, licens nr. 399 001.  
 
 
Emballagestørrelser 
Varenr.  Emballage  Type 
53052  10 ltr.  Dunk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leverandør 
JohnsonDiversey 
Teglbuen 10 
2990 Nivå 
Tlf. 70 10 41 14 
Fax 70 10 66 10 
www.johnsondiversey.dk 
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