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Clax Revoflow PRO
Vloeibaar hoofdwasmiddel

Productomschrijving
Zeer geconcentreerd hoofdwasmiddel geschikt voor het Clax Revoflow
doseersysteem. Clax Revoflow PRO is een sterk geconcentreerd poeder,
speciaal ontwikkeld voor de professionele wasserijen. Dit wasmiddel is geschikt
voor alle waterhardheden.

Belangrijke eigenschappen
Clax Revoflow PRO verwijdert effectief hardnekkige vuil en vetvlekken. Het
actieve bleeksysteem zorgt ervoor dat moeilijke vlekken verwijderd kunnen
worden op lage temperaturen, waardoor op energiekosten kan worden
bespaard.

Daarnaast bevat Clax Revoflow PRO een grote hoeveelheid enzymen voor
eiwithoudende vervuiling. Clax Revoflow PRO is geschikt voor alle
waterhardheden, dankzij de hoge concentratie en effectieve op fosfaat-
gebaseerde bindende eigenschappen. Dit zorgt er tevens voor dat loszittende
vuildeeltjes effectief worden verwijderd. Anti-vergrauwingsmiddelen zorgen
ervoor dat textiel de originele kleur of witheid behoudt.

Clax Revoflow PRO is zeer geconcentreerd. Doordat de hoeveelheid
verpakkingsafval afneemt en er geen gebruik wordt gemaakt van opvullende
ingrediënten, is de milieubelasting minder groot.

Voordelen
- Zeer effectief bij eiwithoudende vlekken (bijvoorbeeld bloed- en

eiwitvlekken)
- Voorkomt vergrauwing van linnen
- Effectief bij alle waterhardheden
- Het actieve bleeksysteem zorgt voor effectieve bleking op lagere

temperaturen
- Zeer geconcentreerd product, waardoor er kleinere verpakkingen nodig

zijn. Dit is minder belastend voor het milieu.
- Het Clax Revoflow doseersysteem biedt alle voordelen van het

automatisch doseren.

Gebruiksaanwijzing
Gebruik het Clax Revoflow doseersysteem om het product in de wasmachine te
doseren. De dosering is ongeveer 3-4 gram/Kg wasgoed bij een gemiddelde
waterhardheid en een gemiddelde vervuiling. In het geval van een voorwas
wordt dezelfde dosering aanbevolen en voor de hoofdwas kan de dosering iets
lager zijn.

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Wit poeder
Bulk dichtheid: 960
pH 1%: 10.4
Bovenstaande gegevens zijn indicatieve waarden (bij normale productie) en
dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd.
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Veilige hantering en opslag
Dit product dient in de originele gesloten verpakking bewaard te worden en dient niet blootgesteld te worden aan
extreme temperaturen.
Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staat vermeld op een
separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

Product toepasbaarheid
Dit product is in combinatie met bijna alle CLAX textielverzorgingsproducten te gebruiken.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7514537 3x4 Kg (plastic) fles


