
cMicrowash forte Pur-Eco 32B1

Tøjvaskemiddel til mikrofiber - Svanemærket

Beskr ive lse

Clax Microwash forte G er et højeffektivt tøjvaskemiddel i pulverform, specielt formuleret til brug i husholdningen 

og i vaskerier. Produktet er specielt udviklet til vask af mikrofiberklude/mopper og kan anvendes i middelhårdt til 

hårdt vand.

Egenskaber

Clax Microwash forte G vasker effektivt tekstilemner, fremstillet af mikrofibre, som rengøringsklude og -mopper. 

Produktet medvirker effektivt til at bevare strukturen i mikrofibrene og sikrer, at mikrofiberklud/moppe bevarer den 

høje rengøringseffekt. Formuleringen i Clax Microwash forte G opfylder kravene fra producenter af 

mikrofibermaterialer. Kan også anvendes på farvede tekstiler, da det ikke indeholder blegemidler. Clax Microwash 

forte G er et enzymatisk tøjvaskemiddel i pulverform, baseret på effektive overfladeaktive komponenter, 

kalkbindere, forhindring af gråning og metalbeskyttere. Netop den kemiske sammensætning resulterer i 

fremragende egenskaber i forbindelse med fjernelse af fedt/olie og andre smudsarter og medvirker til opløsning af 

besmudsningstyperne. Fosfaterne i produktet sikrer nedbrydning af forekommende kalk i vandet og forhindrer 

udfældning af de øvrige kemiske råvarekomponenter. Fosfaterne forhindrer også gråning af tekstilerne ved at 

holde besmudsningerne svævende i vaskevandet (forhindrer genudfældning på tekstilerne). Derudover modvirker 

de andre råvarekomponenter genudfældning af smuds.

Fordele

Bevarer mikrofibrenes rengøringsegenskaber

Fremragende resultater på en lang række besmudsningstyper

Forhindrer, at tekstilerne bliver grå

Stabiliserer besmudsningen i vaskevandet

Kan anvendes i hårdt vand

Brugsanvisning

Clax Microwash forte Pur-Eco er et pulver som er specielt udviklet til at vaske mikrofibertekstiler og mopper. 

Produktet kan bruges ved temperaturer mellem 40 og 85°C. 

For bedste resultat: 

• Brug demineraliseret vand 

• Vask altid polyester/bomuld separat 

• Bland aldrig kulørte och hvide tekstiler

• Sorter efter besmudsningsgrad

Dosering

Anbefalinger i gram pr. kg tørt tøj 

- Blødt vand (8 °dH): 5-9g (let snavset), 8-12g (normalt snavset), 12-16g (meget snavset) 

- Middelhårdt vand (8-15 °dH): 10-14g ((let snavset), 14-18g (normalt snavset), 18-22 (meget snavset) 

- Hårdt vand (> 15 ° dH): 15-25g (let snavset), 18-28g (normalt snavset), 20-30g (meget snavset).

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

konsulent for anvisninger.

 



cMicrowash forte Pur-Eco 32B1

Tekniske data

pH-værdi (1% opløsning ved 20°C): ~ 10

Bulkdensitet (g/L): 1100

Total alkalinitet (%Na₂O; pH 3.6): 40

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

7514055 Clax Microwash forte PE 32B1 9Kg W3251 Manuel dosering
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