
3CL2

Clax Elegant
Enzymatisch vloeibaar wasmiddel voor gekleurd en delicaat textiel

Productomschrijving
Clax Elegant is een geconcentreerd vloeibaar hoofdwasmiddel dat ontwikkeld
is voor gebruik in commerciële, ziekenhuis- en interne wasserijen. Het product
is ontworpen voor automatische en handmatige dosering en kan toegepast
worden bij zacht tot middelhard water, bij 30 � 60 º C. Clax Elegant is geschikt
voor het wassen van alle gekleurde katoenen en polyester/katoenen stoffen.

Belangrijke eigenschappen
Clax Elegant is een laag alkalisch, mild product, gebaseerd op een effectief
mengsel van oppervlakte-actieve stoffen, waterontharders, anti-
vergrauwingsmiddellen en enzymen. De waskrachtversterker op zeep/citraat-
basis zorgt voor een lage concentratie calciumionen waardoor het neerslaan
van wasmiddelcomponenten voorkomen wordt. Hierdoor fungeert het systeem
ook als een anti-vergrauwingsmiddel door de vorming en afzetting van
waterhardheidszouten op het weefsel te voorkomen. Daarnaast bevat het
product ingrediënten die het opnieuw neerslaan en verharden tegengaan.

Clax Elegant is geformuleerd met een mengsel van anionogene en niet-
ionogene oppervlakte-actieve stoffen wat een uitstekend resultaat geeft bij de
verwijdering van van vuildeeltjes en vettig vuil.
De aanwezigheid van enzymen leidt tot de afbraak van eiwit wat de verwijdering
van eiwithoudende vlekken zoals bloed- en voedselvlekken vergemakkelijkt.

Dit product is een single-shot hoofdwasmiddel, dat gebruikt kan worden voor het
reinigen van gekleurd textiel van ziekenhuizen en andere
gezondheidszorginstellingen, hotels en restaurants. Hiernaast is het product
geschikt voor het wassen van tere weefsels.

Voordelen
• Uitstekend resultaat bij een grote verscheidenheid aan vlekken en soorten

vuil
• Voorkomt vergrauwing van linnen
• Zeer effectief bij eiwithoudende vlekken (bijvoorbeeld bloed- en eiwitvlekken)
• Geschikt voor het wassen van tere en gekleurde weefsels

Gebruiksaanwijzing
Dosering is afhankelijk van de wascategorie.

Aanbevolen dosering:

Bevuilingsgraad Dosering (ml/kg droog wasgoed)
Licht 6 - 9
Gemiddeld 10 - 15
Zwaar 15 - 18

Voor het beste resultaat:

• Gebruik onthard water
• Scheid polyester/katoenen artikelen van andere artikelen en was ze apart
• Sorteer verder in wit en gekleurd wasgoed
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Technische gegevens
Uiterlijk Groen-blauwe tot turquoise vloeistof
Totale alkaliteit [% Na2O;pH 3.6] 3.3
pH [onverdund] 9.5
Relatieve dichtheid [20°C] 1.0566
Viscositeit [mPa; 25°C] 192

De bovenstaande gegevens zijn typisch bij normale productie en dienen niet opgevat te worden als specificatie.

Veilige hantering en opslag
Bewaar in originele gesloten cans of (waar van toepassing) in een goedgekeurde opslagtank, niet blootstellen
aan extreme temperaturen.
Volledige richtlijnen over hantering en voor verwijdering zie veiligheidsinformatieblad.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
6973292 20L
6973370 200L


