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Clax Soft
Tekstilskyllemiddel

Beskrivelse
Clax Soft er et tekstilskyllemiddel specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs-
og plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier. Produktet er velegnet til
brug på de fleste tekstiltyper og kan doseres både manuelt og automatisk.

Egenskaber
Clax Soft er et tekstilskyllemiddel baseret på bionedbrydelige kationer,
kvaternære ammonium salte. Disse positivt ladede kationer bliver i vaskeluden
adsorberet til tekstilets negativt ladede overflade.
Når kationerne er vedhæftet på tekstilet har de en smørende effekt. Under
tørreprocessen betyder dette mindre risiko for sammenfiltning og opbygning af
statisk elektricitet (specielt på syntetiske fibre). Desuden fremmer denne
smøring stryge- og rulleprocessen. Produktet fremstilles med parfume, som
efterlader en behagelig duft.
Clax Soft kan anvendes på de fleste tekstiltyper, men er specielt effektive på
lette eller vævede tekstiler som håndklæder. Produktet efterlader et blødt,
silkeagtigt greb på vævede tekstiler.

Fordele
• God blødgørende virkning på mange sorteringer (håndklæder, lagner, uld,

sarte tekstiler osv.)
• Modvirker statisk elektricitet
• Efterlader behagelig duft
• Bionedbrydelige indholdsstoffer

Brugsanvisning
Doseringen er afhængig af tøjsorteringen.
Skyllemidlet tilsættes i vaskemaskinens sidste skyl eller i sidste sektion på
vaskerøret.

Anbefalet dosering : 2 � 10 ml/kg tørt tøj / 0,4 � 2 ml pr. ltr vand

Dette produkt bør ikke anvendes på:
• Tøjsorteringer der tørres på ruller med polyester filt
• Produkter fremstillet af micro polyesterfibre såsom beklædning til cleanroom

samt vandafvisende operationslinned

Tekniske specifikationer
Udseende Tyndtflydende blå væske
pH [konc.] 2.5 - 3.0
Vægtfylde ved 20°C 1.00
Viskositet [mPa.s; 25 °C] 3 � 10
Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses
som en specifikation.

Indhold og funktion:
Vandig opløsning af kationisk tensid (tekstilblødgørende, antistatisk), parfume
(dufter), konserveringsmiddel (holdbarhed) og farve (udseende).
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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 ekstremt lave og høje
temperaturer.

Anbefalet opbevaringstemperatur:
Produktet skal opbevares mellem 0°C og 40°C.

Holdbarhed:
1 år i uåbnet emballage.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
6973317 20L Dunk
6973385 200L Tromle
7508393 2x5L Karton
7509730 10L Dunk


