
cPlus G 33C1

Svanemærket tøjvaskemiddel – uden blegemiddel.

Beskr ive lse

Clax Plus G er et komplet, flydende enzymatisk vaskemiddel specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs‐ 

hospitals‐ og plejehjemsvaskerier samt mønt‐ og boligvaskerier. Produktet er udviklet til automatisk og manuel 

dosering og kan anvendes ved alle vandhårdheder ved temperaturer mellem 30-60°C. Clax Plus G kan anvendes 

til vask af kulørt bomuld og polyesterbomuld, samt til vask af mikrofiberklude og mopper. Til hvidvask og andre 

sorteringer, hvor blegning og/eller høj hygiejnisk effekt ønskes ved lavere temperaturer skal Clax Plus G anvendes 

sammen med Clax Bright for laveste energiforbrug, samt minimal kemisk slitage.

Egenskaber

Clax Plus G er et lavalkalisk, mildt produkt baseret på en effektiv blanding af overfladeaktive stoffer, 

kompleksbindere og enzymer. Det fosfatfri komplexbindende system sikrer lav koncentration af hårdhedsdannere 

og forebygger dermed udfældning af sæberester i tøjet. Clax Plus G indeholder en blanding af overfladeaktive 

stoffer, der sikrer en effektiv fjernelse af olie‐ og fedtholdigt snavs. Indholdet af proteinspaltende enzymer 

forbedrer fjernelsen af proteinholdingt snavs som fx blod eller fødevarebesmudsninger. Clax Plus G anvendes til 

vask af farvede tekstiler fra såvel hospitaler og andre sundhedssketorer, som fx hotel og restaurant. Derudover er 

produktet egnet til vask af sarte tekstiler, da produktet ikke indeholder blegemiddel. Clax Plus G vasker effektivt 

mikrofiberartikler som rengøringsklude og mopper. Mikrofiberens struktur og kludens rengøringsevne bevares. Clax 

Plus G er også en del af Plus Bright System, hvor der opnås ultimative hygiejnefordele samtidig med at 

energiforbruget og den kemiske slitage minimeres.

Fordele

God effekt på en lang række pletter og snavstyper

Modvirker gråning, stabiliserer snavspartikler i vasken

Meget effektiv på proteinholdigt snavs (blod og levnedsmiddelbesmudsninger)

Kan anvendes til farvede og sarte tekstiler

Sikker at bruge til mikrofiberklude og mopper

Indeholder ikke fosfat

Er en del af Plus Bright Certified System

Reducerer tidsforbrug og sparer energi

Reduktion af kemisk slitage på tekstiler

Brugsanvisning

Doseringsanbefaling i ml / kg tørt vasketøj (følg aktid specifikke vaskeanvisninger)*:

Blødt vand (8 ° dH): 4-6 (lettere snavset), 7-10 (normalt snavset)

Middel hårdt vand (8-15 ° dH): 6-8 (lettere snavset), 8-10 (normalt snavset)

Hårdt vand (> 15 ° dH): 8-10 (lettere snavset), 10-12 (normalt snavset)

Til meget snavsedt tøj og til brug af Clax Plus G i kombination med blegemiddel /

desinfektionsmiddel, bedes du kontakte din lokale Diversey-repræsentant.

For de bedste resultater:

1. Anvend blødt vand, 

2. Sortér polyesterbomuldsartikler fra andre materialer og vask separat

3. Sortér hvide og farvede tekstiler

4. Delsortering i lettere, normalt og meget snavset vasketøj

* Ovenstående doseringer er en minimumdosering beregnet udfra optimale forhold. Kontakt din Diversey-

konsulent for andre specifikke og lokale anbefalinger.

 



 

Tekniske data

Udseende: Klar, gul væske

pH-værdi (ufortyndet): ~ 9

pH-værdi (brugskoncetration): ~ 8.6

Relativ vægtfylde (g/cm³; 20°C): ≈ 1.10

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

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på 

sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Emballagestørrelser

Varenummer Varenavn Platform

100863244 Clax Plus G 33C1 10L W1779

100863245 Clax Plus G 33C1 200L W1779

100863246 Clax Plus G 33C1 20L W1779
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