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*Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.

Blegemiddel baseret på brintoverilte

Beskrivelse
Clax Sonril lite er et blegemiddel specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs- og
plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier. Produktet kan anvendes på  alle
tekstiltyper (undtaget nylon) og tilsættes i klarvasken ved temperaturer mellem 70 og
90°C.

Egenskaber
•   Stabiliseret produkt til effektiv blegning ved høj temperatur, baseret på brintoverilte
•   Produktet er tyndtflydende, hvilket gør det let at pumpe
•   Kan anvendes på alle tekstiltyper (undtaget nylon), herunder kulørte tekstiler, ved

70-90°C.
•   Anvendes produktet i henhold til brugsanvisningen vil den kemiske slitage og

farveændringen være minimal
•   Bemærk at blodpletter vil blive fikseret ved kontakt med brintoverilte. Derfor

anbefales det at undgå tilsætning af produktet inden evt. blodpletter er fjernet,
typisk efter 7 minutter
•   Hvis der anvendes 2 gangs vask vil blod være fjernet i 1. vasken

Fordele
•   Effektiv pletfjerning på alle tekstiltyper, herunder kulørte
•   Let at dosere
•   Minimal tekstilskade når produktet anvendes i henhold til brugsanvisning

Brugsanvisning
Doseringen er afhængig af tøjsortering og vaskeproces.
Anbefalet dosering:
Let besmudsning:               2,8 ml/kg tørt tøj
Middel besmudsning:        3,5 ml/kg tørt tøj
Svær besmudsning:           4,3 ml/kg tørt tøj
 
Bemærk venligst følgende:
• Clax Sonril lite G virker bedst ved temperaturer over 80°C
• Ved disse temperaturer bør pH i vaskevandet være mellem 9 og 10.7
• Anvendelse ved høj temperatur og pH over 10.7 kan resultere i øget kemisk slitage af
naturlige fibre som bomuld
• For optimal blegning ved lavere temperaturer (60-80°C) anbefales et pH i
vaskevandet på mellem 11-11.5. Under disse betingelser vil tekstilskaderne være
minimale
• Ved temperaturer under 60°C er blegeeffekten mindre
• Blegemidler baseret på brintoverilte bidrager ikke til desinfektion
• Anvend ikke Clax Sonril lite G til nylon (polyamid, HTN støvmåtter)
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Tekniske data
Udseende: Klar, farveløs væske
pH-værdi (konc): 3
Vægtfylde ved 20°C: 1.08
Bemærk venligst følgende: 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 proffesionelt brug.

Produktkompatibilitet
Se venligst ansøgningsekspert / salgsrepræsentant for oplysninger om doseringsudstyr, slange osv. Produktet er svanemærket under
licensnummer 5093 0001
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