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Clax RevoFlowPRO
Clax Revoflow Pro

Beskrivelse
Koncentreret vaskepulver til klarvask beregnet til brug i Revoflow-systemet.
Clax Revoflow Pro er et højkoncentreret pulver, som er blevet udviklet til brug i
professionelle vaskerier og kan anvendes alle i vandhårdheder.

Egenskaber
Clax Revoflow Pro er et høj koncentreret all-round vaskemiddel. De
overfladeaktive stoffer fjerner effektivt besværlige snavstyper og fedtholdige
pletter. Blegesystemer sikrer, at besværlige pletter fjernes ved selv lave
vasketemperaturer. Dette sparer omkostningerne til opvarmning af
vaskevandet. Der ud over har Clax Revoflow Pro også et højt indhold af
enzymer, der angriber proteinholdige snavstyper. Clax Revoflow Pro kan
anvendes i alle vandhårdheder grundet dets høje indhold af en effektiv
fosfatbaseret kompleksbinder. Kompleksbinderen sikrer også, at snavspartikler
fjernes effektivt. Antigrånelsesstoffer sikrer, at tekstiler beholder deres originale
farve eller hvidhed og ikke bliver grålige. Grundet den høje koncentration af
vaskekomponenter i Clax Revoflow Pro mindskes miljøpåvirkningen ved at
mindske emballageaffald og at der ikke er fyldstoffer i produktet.

Fordele
- Indeholder enzymer til fjernelse af proteinholdige pletter som blod
- Indeholder stoffer, der forhindrer genudfældning af smuds og

forebyggelse af grånelse
- Effektivt i alle vandhårdheder
- Aktiveret blegesystem sikrer effektiv blegning ved lavere temperaturer
- Højkoncentreret for at mindske miljøpåvirkningen
- Doseres via Revoflow systemet

Brugsanvisning
Brug Revoflow-systemet til at dosere produktet ind i vaskemaskinen. Ved
middelvandhårdhed / middel besmudsning er doseringen omkring 3-4 g/kg tøj
eller 1.0-1.1 g/ltr. vand. Ved forvask anbefales den samme dosering til
forvasken, men klarvasken kan i så fald være lidt lavere.

Tekniske specifikationer
Udseende: Hvidt fritflydende pulver
Vægtfylde: 0.96 g/cm³
pH-værdi [1%-opløsning]: 10.0-10.5

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses
som specifikation.

Indhold og funktion: Blanding af fosfat (kalkbinder), natriumkarbonat
(fedtopløsende), natriumperkarbonat (blegende), zeolit (hjælpestof), enzymer
(opløser proteinholdige pletter), nonioniske tensider (løsner, dispergerer og
bærer smuds), sæbe (fedtløsner), CMC (hindrer genudfældning af smuds),
TAED (vaskeforstærker), optisk hvidt (giver et hvidt skær) og parfume (dufter).
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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 dunk ved normal temperatur.

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

Holdbarhed
1 år i uåbnet emballage

Øvrige forhold
Dette produkt er foreneligt med de fleste Clax tøjvaske-produkter.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7514537 3x4 kg Dunk


