
Beskrivelse 
Clax Microwash  er et højeffektivt tøjvaskemiddel i pulverform, specielt 
formuleret til brug i husholdningen og i vaskerier. Produktet er specielt udviklet 
til vask af mikrofiberklude/mopper og kan anvendes i middelhårdt til hårdt vand. 
 
 
Egenskaber 
Clax Microwash  vasker effektivt tekstilemner, fremstillet af mikrofibre, som 
rengøringsklude og -mopper. Produktet medvirker effektivt til at bevare 
strukturen i mikrofiberne og sikrer, at mikrofiberklud/moppe bevarer den høje 
rengøringseffekt. Formuleringen i Clax Microwash  er blevet udviklet, så den 
opfylder kravene fra producenter af mikrofibermaterialer.  
Kan også anvendes på farvede tekstiler, da det ikke indeholder blegemidler. 
Clax Microwash  er et enzymatisk tøjvaskemiddel i pulverform, baseret på 
effektive overfladeaktive komponenter, kalkbindere, forhindring af gråning og 
metalbeskyttere. Netop den kemiske sammensætning resulterer i fremragende 
egenskaber i forbindelse med fjernelse af fedt/olie og andre smudsarter og 
medvirker til opløsning af besmudsningstyperne. Fosfaterne i produktet sikrer 
nedbrydning af forekommende kalk i vandet og forhindrer udfældning af de 
øvrige kemiske råvarekomponenter. Fosfaterne forhindrer også gråning af 
tekstilerne ved at holde besmudsningerne svævende i vaskevandet (forhindrer 
genudfældning på tekstilerne). Derudover modvirker de andre 
råvarekomponenter genudfældning af smuds. 
 
Fordele 
• Bevarer mikrofibernes rengøringsegenskaber 
• Fremragende resultater på en lang række besmudsningstyper 
• Forhindrer, at tekstilerne bliver grå samt stabiliserer besmudsningen i 

vaskevandet 
• Kan anvendes selv i hårdt vand 
 
 
Brugsanvisning 
Clax Microwash  er et tøjvaskemiddel i pulverform, specielt udviklet til vask af 
mikrofibertekstiler og -mopper. Doseringsanvisning er anført på emballagen fra 
9 g pr. kg. tørt emne i blødt vand til 25 g pr. kg. tørt emne i meget hårdt vand. 
Ved høj besmudsning, doser yderligere 3 g pr. kg. tørt emne. 
 
For optimalt resultat: 
• Anvend blødt vand 
• Adskil tekstiler af polyester/bomuld fra andre tekstiler og vask disse separat 
• Adskil hvide og kulørte tekstiler 
• Lav en undersortering af let – middel og svær besmudsning af tekstilerne 
 
Vandhårdhed Let 

besmudsning 
Medium 
besmudsning 

Kraftig 
besmudsning 

 °dH g/ltr vand g/ltr vand g/ltr vand 
Blødt <7 1,4 - 2,7 2,1 -3,7 3,4 -4,9 
Middelhårdt 7-14 2,7 - 4,1 3,7 -5,1 4,9 - 6,0 
Hårdt 14-21 4,1 – 7,1 5,1 – 8,0 6,0 – 8,6 
Meget hårdt >21 > 7,1 > 8,0 > 8,6 
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Vandhårdhed Let besmudsning Medium besmudsning Kraftig besmudsning 

 °dH °dH g/kg ml/kg g/kg ml/kg g/Kg ml/kg 
Blødt <7 <10 5-9 7-11 8-12 10-15 12-16 15-20 
Middel- 
hårdt 7-14 10-16 10-14 12-17 14-18 18-22 18-22 22-27 

Hårdt 14-21 16-21 15-25 18-32 18-28 22-35 20-30 25-37 
Meget  
hårdt >21 >21 >25 >32 >28 >35 >30 >38 

 
 
Tekniske specifikationer 
Udseende: Hvidt, letflydende pulver 
Total alkalitet [% Na2O;pH 3.6] 40.0 
pH-værdi i brugsopløsning [1%] 11.0 
Vægtfylde [g/l] 800 
 
Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som produktspecifikationer. 
 
Indhold og funktion:  Blanding af carbonat (fedtløsner), tripolyfosfat (kalkbinder), silikat (vaskeforstærker), 
nonionisk tensid (løsner, dispergerer og bærer smuds), citrat (kalkbinder), anionisk tensid (løsner, 
dispergerer og bærer smuds), CMC (hindrer genudfældning af smuds), skumdæmper, parfume (dufter) og 
enzymer (opløser proteinholdige pletter) 
 
 
Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring 
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat leverandørbrugsanvisning. 
 
Opbevaring: 
Skal opbevares i original tillukket dunk ved normal temperatur. 
 
Anbefalet opbevaringstemperatur: 
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6°C til 35°C. 
 
Holdbarhed: 
1 år i uåbnet emballage 
 
Miljøoplysninger: 

 
Svanemærket, licens nr. 393 001. De overfladeaktive stoffer, som indgår i dette produkt, er ultimativt let 
nedbrydelige jf. OECD 301 
 
 
Emballagestørrelser 
Varenr.  Emballage  Type 
7514055   9 kg  Papbøtte 
 
Leverandør 
JohnsonDiversey 
Teglbuen 10 
2990 Nivå 
Tlf. 70 10 41 14 
Fax 70 10 66 10 
www.johnsondiversey.dk 
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