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Clax DS Desotherm
Vaskepulver til termisk-kemisk desinfektion ved temperaturer allerede fra 40 °C

Beskrivelse
Clax DS Desotherm er et klarvaskemiddel med desinficerende egenskaber
specielt udviklet til vaskerier. Produktet er udviklet til automatisk og manuel
dosering og kan anvendes ved alle vandhårdheder. Clax DS Desotherm er
velegnet til vask af alle hvide emner af bomuld og polyesterbomuld samt
farveægte tekstiler.

Egenskaber
Clax DS Desotherm er et enzymatisk fosfatfrit vaskepulver, baseret på en
effektiv blanding af tensider, kalkbindere, antigrånelsesstoffer og
korrosionsinhibitorer. Produktet indeholder også et blegesystem, der er effektivt
ved middel vasketemperaturer. Dette gør produktet fremragende til fjernelse af
fedt-/olieholdigt smuds og partikulært snavs. Vaskemidlet kan bruges ved de
almindelige vandhårdheder uden at mindske vaskeeffekten.
Produktet opfylder EN-tests for desinfektion ved temperaturer over 40 °C. Clax
DS Desotherm er et komplet vaskemiddel, der kan anvendes til vask af tekstiler
fra såvel hospitaler og andre sundhedssektorer som hotellinned og arbejdstøj.

Fordele
- Fremragende fjernelse af en række pletter og snavstyper
- Bevarer hvidheden af linned, hindrer grånelse
- Effektivt blegesystem ved middeltemperatur (skånsom mod fibrene)
- Effektiv overfor proteinholdigt snavs (f.eks. blod og pletter fra madvarer)
- Forebygger korrosion af vaskemaskinens dele.
- Giver desinfektion ved temperaturer over 40 °C.

Brugsanvisning
Doseringsvejledning er afhængig af vandhårdhed og besmudsningsgrad: Se
venligst doseringstabel på emballagen.
For desinfektion (EN 1276; EN 13727) anvend 4,5 g/ltr med minimum vasketid
(kontakttid) på 15 minutter ved 40 °C. (15,8 g/kg tørt tøj)

For opnåelse af det bedste resultat:
Anvend blødt vand.
Polyester og blandingstekstiler skal vaskes separat.
Hvid og kulørt vask skal vaskes hver for sig.
Opdel vaske efter besmudsning.
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Tekniske specifikationer
Udseende: Hvidt fritflydende pulver med blå korn
Vægtfylde [g/ltr]: 640
pH [1%-opløsning] : 10,7
Total alkalinitet [%Na2O]: 25.5

Indhold og funktion: Blanding af natriumcarbonat (fedtopløsende), zeolit (hjælpestof), natriumperkarbonat
(blegende), natriumsulfat (hjælpestof), polycarboxylat (hindrer udfældning af kalk), anioniske tensider (løsner,
dispergerer og bærer smuds), TAED (vaskeforstærker), nonioniske tensider (løsner, dispergerer og bærer
smuds), natriumdisilikat (hjælpestof), sæbe (fedtløsner), fosfonat (hindrer udfældning af kalk), skumdæmper
(hindrer skumdannelse), CMC (hindrer genudfældning af smuds), enzym (opløser proteinholdige pletter),
parfume (dufter) og optisk hvidt (giver et hvidt skær).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion:
Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug.

Opbevaring
Skal opbevares tørt i original tillukket sæk ved normal temperatur. Beskyt mod fugt for at undgå at produktet
klumper.

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

Holdbarhed
2 år i uåbnet emballage

Mikrobiologisk information
Clax DS Desotherm er et desinfektionsmiddel og opfylder følgende tests:
EN 1276: ved 4,5 g/ltr; 40 °C; 15 minutters kontakttid.
EN13727: ved at 4,5 g/ltr; 40 °C; 15 minutters kontakttid.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7512087 20 kg sæk


