
cProfi forte 36C1

Flydende vaskemiddel til vask af hvide tekstiler

Beskr ive lse

Clax Profi Forte er et komplet koncentreret flydende vaskemiddel specielt fremstillet til anvendelse på 

plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier. Produktet er udviklet til automatisk dosering og kan anvendes i 

endog meget hårdt vand samt i et meget bredt temperaturområde (30 - 90 °C). Clax Profi Forte kan anvendes til 

vask af bomuld og polyesterbomuld. 

Egenskaber

lndeholder en effektiv blanding af overfladeaktive stoffer, komplexbindere samt anti-gråning og anti-korrosive 

midler. Det komplexbindende system til nedbrydning af hårdhedsdannere sikrer lav ion koncentration og det 

undgås at anvende overfladeaktiver til dette formal, derved bidrager komplexbinderne også til at undgå gråning 

ved at forebygge dannelse og aflejring af hårdhedsdannere pa tekstilerne. Yderligere er der tilsat stoffer til at 

modvirke genudfældning af snavs. En blanding af anioniske og nonioniske overfladeaktiver sikrer en effektiv 

fjernelse af olie- og fedtholdigt snavs. lndeholder også silikater som modvirker korrosion samt øger alkaliteten. 

Optisk hvidt bidrager til at højne hvidheden. Produktet er et komplet vaskemiddel. Kombineret med et blegemiddel 

opnås et effektivt system, som anvendes til vask af tekstiler fra såvel hospitaler og andre sundhedssektorer som fra 

hotel og restaurant

Fordele

God effekt på en lang række pletter og snavstyper

Modvirker gråning; stabiliserer snavspartikler i vasken

Sikrer god hvidhed

Tilføjer blødhed til tekstilerne

Modvirker korrosion i vaskemaskinen

Brugsanvisning

Det bedste resultat opnås ved:

• Vask polyester/bomuld separat

• Vask hvidt og kulørt hver for sig

• Sorter let, middel og kraftigt besmudset tøj

Dosering

Doseringen er afhængig af tøjsortering og vaskeproces.

Besmudsning                                Dosering (ml/kg tørt tøj)

Vandhårdhed                                Blødt vand <8dH                 Middelhårdt vand 8-15 dH

Let                                                  3-  8                                          8-12

Middel                                           8-12                                        12-16

Besmudsning                               Dosering (ml/ltr. vand)

Vandhårdhed                               Blødt vand <8dH                  Middelhårdt vand 8-15 dH

Let                                                 0,9-2,3                                    2,3-3,4

Middel                                          2,3-3,4                                     3,4-4,6

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

konsulent for anvisninger.

 



cProfi forte 36C1

Tekniske data

pH-værdi (ufortyndet): > 11

pH-værdi (brugskoncetration): > 11

Relativ vægtfylde (g/cm³; 20°C): ≈ 1.18

Viskositet (mPa.s; 25°C): 334

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

7521298 Clax Profi forte 36C1 10L W87 Manuel dosering

7521300 Clax Profi forte 36C1 10L Sp W3196 SafePack

7521301 Clax Profi forte 36C1 20L W1714 Manuel dosering

7521304 Clax Profi forte 36C1 200L W1714 Automatisk dosering
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