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Vaskemiddel til kraftigt besmudsede tekstiler

Beskrivelse
Clax 500 color er et vaskemiddel specielt udviklet til brug i erhvervsvaskerier. Produktet
anvendes i blødt til middelhårdt vand, til vask af kraftigt besmudsede tekstiler af
bomuld og polyesterbomuld. Produktet er egnet til produktion af en stabil og klar
stamopløsning.

Egenskaber
•   Højalkalisk produkt baseret på en blanding af nonioniske tensider,

hårdshedsbindere, anti-grånings midler og silikater.
•   Ud over tør dosering, kan dette pulver anvendes til at lave en stamopløsning, som

sikrer optimal dosering af produktet.
•   Det fosfatbaserede kalkbindersystem sikrer lav koncentration af hårdhedsdannende

ioner og sikrer dermed optimal udnyttelse af de overfladeaktive stoffer.
•   Fosfaterne fungerer også som anti-gråning ved at holde snavspartiklerne i

suspension (modvirker genudfældning), sammen med andre stoffer tilsat for at
modvirke genudfældning af snavs.
•   Clax 500 color indeholder silikater som den væsentligste kilde til alkaliteten og

korrosionsinhibitor og medvirker desuden til at stabilisere blegeprocessen.
•   Clax 500 color anvendes oftest sammen med en overfladeaktiv vaskeforstærker, hvis

kombination giver en effektiv fjernelse af fedt- og olieholdigt snavs.
•   Disse produkter kombineret med et blegemiddel, kan bruges til vask af kraftigt

besmudsede tekstiler fra fødevareindustrien, slagterier, fiskeindustrien etc.

Fordele
•   Effektiv på kraftigt besmudset arbejdstøj
•   Forhindrer gråning; stabiliserer snavspartikler i vaskeluden
•   Forhindrer korrosion af vaskemaskinen

Brugsanvisning
Doseringen er afhængig af tøjsortering og vaskeproces. Anbefalede doseringer:
Besmudsning       Doseringen (g/kg tørt tøj)
Let                            6 - 10
Middel                    10 - 18
Kraftig                    15- 30
 
Det bedste resultat opnås ved:
1. Brug af blødt vand
2. Vask polyester/bomuld seperat
3. Vask hvidt og kulørt hver for sig
4. Sortér let, middel og kraftigt besmudset tøj

*Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.
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Tekniske data
Udseende: hvidt pulver
Vægtfylde [g/l]: 970
Total alkalitet [% Na2O;pH 3.6]: 27.0
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.
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