
cOmin G 37C1

Vaskepulvervaskemiddel med blegemiddel –
miljøcertificeret, fosfatfri

Beskr ive lse

Clax Omin G er et miljøcertificeret, fosfatfri komplet vaskemiddel. Produktet er udviklet til automatisk og manuel 

dosering og kan anvendes ved alle vandhårdheder. Clax Omin G er velegnet til vask af såvel alle hvide 

bomuldsstoffer som farvefaste tekstiler.

Egenskaber

Clax Omin G er et enzymatisk fosfatfri vaskepulver der er baseret på en effektiv blanding af overfladeaktive 

stoffer, kalkbindere og anti-grånings midler. Indeholder et blegesystem effektivt fra 40 C eller mere. Således er 

produktet fremragende til fjernelse af fedt / olieholdigt snavs. Clax Omin G indeholder også blege stabiliserende 

midler, der mindsker skader på tekstilerne. De tilsatte proteinspaltende enzymer, sørger for effektivt at fjerne 

proteinholdigt snavs fx blod og madpletter. Clax Omin G kan bruges ved de mest almindeligt forekommende 

vandhårdhedsniveauer uden at miste vaskeevne. Det zeolitbaserede system sikrer en lav kalk ion koncentration, og 

forebygger derved udfældning af vaskekomponenter. På denne måde fungerer zeolitter også som anti-

gråningsmidler ved at forhindre dannelse og fæstning af salte på tekstilet. Derudover indeholder Clax Omin G 

stoffer der hindrer genudfældning af snavs i tekstilerne.

Fordele

Fremragende vaskeevne på en bred vifte af pletter og snavstyper

Forhindrer gråning af linned; stabiliserer snavspartikler i vaskevandet

Effektiv blegning ved middeltemperaturer (minimale Skader på tekstiler)

Forhindrer korrosion af vaskemaskindele

Meget effektiv på proteinholdig snavs (fx blod og madpletter)

Miljøcertificeret, fosfatfri formulering

Tekniske data

[1%]: 10,5

Bulkdensitet (g/L): 800

Total alkalinitet (%Na O; pH 3.6): 16,7

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

101101761 Clax Omin PE 37C1 10Kg W87 Manuel dosering
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