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Productomschrijving
Clax Deosoft Breeze conc is een geconcentreerde wasverzachter met een unieke 
neutralisatie technologie om nare geuren uit textiel te verwijderen. Dit product is 
specifiek ontwikkeld voor professioneel gebruik.

Belangrijke eigenschappen
Clax Deosoft Breeze conc is een geconcentreerde wasverzachter die gebaseerd 
is op biologisch afbreekbare kationactieve stoffen. In de wasoplossing absorberen 
deze positief geladen kationactieve stoffen aan het negatief geladen textieloppervlak. 
Wanneer de kationactieve stof geabsorbeerd is aan textiel heeft het een smerend effect. 
Tijdens het droogproces voorkomt dit het in elkaar grijpen van individuele vezels en de 
vorming van statische elektriciteit (vooral bij synthetische vezels).

Clax Deosoft Breeze conc bevat een uniek langdurig parfum, dat een zeer aangename 
geur achterlaat op textiel. Na bevochtiging van het textiel leeft het parfum weer op.

Clax Deosoft Breeze conc bevat bovendien een unieke geurneutralisatie technologie 
(O.N.T.). Deze technologie reageert met nare geuren, zoals urinegeurtjes, die vaak lastig 
te verwijderen zijn uit textiel. Deze O.N.T. technologie maskeert de geur niet, maar 
verwijderd effectief de moleculen die de geur bevatten.

Clax Deosoft Breeze conc kan worden gebruikt voor de meeste soorten textiel, maar 
isin het bijzonder effectief voor structuurweefsel of dikke stoffen zoals handdoeken. 
Ook doet het geweven of tricot stoffen zacht en zijdeachtig aanvoelen.

Voordelen
• Bevat O.N.T. (Odor neutralising technology) technologie, waardoor nare geuren 

effectief worden verwijderd.

• Een langdurig parfum

• Intense geurbeleving

• Bestand tegen hoge droogtemperaturen

• Kwalitatief hoogwaardige wasverzachter

• Voorkomt vorming van statische elektriciteit bij synthetische vezels

• Geconcentreerde formulering

Gebruiksaanwijzing
Dosering is afhankelijk van de wascategorie. De wasverzachter dient gebruikt te 
worden in de laatste spoeling.

Aanbevolen dosering: 3-6 ml/kg droog wasgoed

Let op dat dit product niet gebruikt mag worden bij:

• Artikelen gemaakt van polyester microvezels zoals cleanroom-kleding en 
waterafstotend ziekenhuis O.K. linnen of microvezel schoonmaakdoeken/moppen.

• Artikelen die gedroogd worden met behulp van mangels met polyester vilt.

Clax® DeoSoft™ Breeze conc
Wasverzachter – langdurige werking en 
geurneutraliserend



Technische gegevens
Uiterlijk:  Zeer lichtgroene vloeistof

pH [neat]:  2.9

Relative density (20°C):  1.00

Viscosity [mPas; 25°C]:  30

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

Veilige hantering en opslag
Bewaar in originele gesloten verpakking 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

7522287  2 x 5 L 
7522288  20 L
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