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Clax RevoFlow ENZI
Clax Revoflow ENZI

Beskrivelse
Clax RevoFlow ENZI er en højkoncentreret fosfatfri vaskeforstærker med
tensider og enzymer specielt udviklet til Revoflow-systemet.

Egenskaber
Clax RevoFlow ENZI er en højkoncentreret fosfatfri vaskeforstærker med en
effektiv blanding af tensider og enzymer. Tensiderne giver en fremragende
fedtfjernelse ved både høje og lave vasketemperaturer (30�90 °C), mens
enzymerne effektivt fjerner proteinholdige pletter ved middel vasketemperaturer.
Produktet er beregnet til brug sammen med andre Revoflow-produkter, hvis der
ønskes ekstra vaskeeffekt. Clax RevoFlow ENZI er ideelt til at fjerne fedt eller
proteinholdige pletter ved lave vasketemperaturer (30-40 °C). Clax RevoFlow
ENZI kan også anvendes som klarvaskemiddel til sarte tekstiler og uld.

Fordele
- Fjerner effektivt fedt- og proteinholdige pletter
- Øger vaskeevnen ved lave til middel vasketemperaturer (30-60 °C)
- Højkoncentreret for at mindske miljøpåvirkningen
- Doseres gennem Revoflow-systemet

Brugsanvisning
Brug Revoflow-systemet til at dosere produktet ind i vaskemaskinen. Dosering
omkring 1-2 g/kg tørt tøj (0.3-0.6 g/ltr vand) afhængig af besmudsningsgraden
og vasketemperaturen. Den bedste fjernelse af proteinholdige pletter opnås hvis
produktet doseres ind i forvasken, så enzymerne har længere tid til at virke.
Anvendes Clax RevoFlow ENZI som klarvaskemiddel til sarte tekstiler, skal der
doseres 3-4 g/kg tørt tøj (0.8-1.1 g/ltr vand).

Tekniske specifikationer
Udseende: Klar lys gul væske
Vægtfylde: 1.04 g/cm³
pH [koncentreret]: 7.0-7.5

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

Indhold og funktion: Vandig opløsning af nonioniske tensider (løsner,
dispergerer og bærer smuds), propylenglycol (stabilisator), glycerol
(viskositetsstabiliserende), enzymer (opløser proteinholdige pletter) og boraks
(hjælpestof).
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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 6 °C til 35 °C.

Holdbarhed
1 år i uåbnet emballage

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

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7514542 3x4 ltr dunk


