
Beskrivelse 
Clax Merino free er et flydende tøjvaskemiddel specielt udviklet til vask af 
sarte tekstiler som uld, silke samt fjerprodukter. Produktet er også velegnet til 
automatisk dosering og kan anvendes i blødt som mellemhårdt vand og ved 
vasketemperaturer op til 60°C. Produktet er velegne t til vådrens. 
 
 
Egenskaber 
Clax Merino free er et effektivt og meget skånsomt tøjvaskemiddel til alle sarte 
hvide og kulørte tekstiler, og særlig velegnet til vask af uld og silke. Clax 
Merino free indeholder et nyudviklet og særdeles effektivt plejesystem, som 
beskytter tekstilerne og modvirker sammenfiltring og krympning. Produktet er 
ligeledes udviklet til at begrænse skade på tøjet under vaskeprocessen. 
Anvendelse af Clax Merino free betyder, at de vaskede tekstiler føles bløde og 
fyldige. Ud over at beskytte sarte tekstiler, giver Clax Merino free særdeles 
gode vaskeresultater selv under den skånsomme vaskeproces. Kombinationen 
af forskellige vaskeaktive komponenter er med til at binde kalken i vaskevandet 
og medvirker samtidig til effektiv fjernelse af fedt- og proteinbesmudsning. 
Denne egenskab starter allerede ved temperaturer langt under 30°C. 
Anvendelsen af Clax Merino free betyder, at farverne på tekstilerne friskes op 
og modvirker, at de løber ud. 
 
Fordele 
* Indeholder komponenter, som beskytter tekstiler af uld 
* Indeholder komponenter, som forhindrer sammenfiltring og krympning 
* Effektiv fjernelse af fedt- og proteinbesmudsning 
* Særdeles velegnet til vask af alle sarte tekstiler 
* Forhindrer, at farverne løber ud 
* Lavtskummende 
 
Brugsanvisning 
Clax Merino free kan doseres gennem automatisk doseringsudstyr. Den 
ideelle dosering er afhængig af vandhårdhed og besmudsning. 
Anbefalet dosering i g/kg og ml/kg tørt tøj 
 
Besmudsning                 Dosering i ml/kg tørt tøj        Dosering i g/ltr 
Let  10 - 15 2,9 - 4,3 
Middel  15 - 20 4,3 - 5,7 
Kraftig  20 - 25 5,7 - 7,1 
 
Tekniske specifikationer 
Udseende:  Orange, flydende 
pH-værdi (koncentrat):  4,5 
pH-værdi (1% brugsopløsning):  5,3 
Vægtfylde:  1,01 g/ml 
Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som 
produktspecifikationer. 

Clax Merino free 
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Indhold og funktion: 
Vandig opløsning af nonioniske tensider (løsner, dispergerer og bærer smuds), dipropylenglycolmethylether 
(hjælpestof), lanolin (beskytter uldfibre), polyacrylat (hindrer udfældning af kalk), PVP (farvestabilisator) og 
citronsyre (kalkbinder, pH regulator). 
 
 
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: 
1 år i uåbnet emballage 
 
Emballagestørrelser 
Varenr.  Emballage  Type 
7515125  20 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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