
cDeosoft Sensitive 56A1

Tekstilskyllemiddel uden farve og parfume – med
lugtneutraliserende teknologi

Beskr ive lse

Clax Deosoft Sensitive er et tekstilskyllemiddel specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs- og 

plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier. Produktet er velegnet til brug på de fleste tekstiltyper og kan 

doseres bade manuelt og automatisk.

Egenskaber

Tekstilskyllemiddel baseret på bionedbrydelige kationer, kvaternære ammonium salte. Disse positivt ladede 

kationer bliver i vaskeluden adsorberet til tekstilets negativt ladede overflade, når kationerne er vedhæftet på 

tekstilet har de en smørende effekt. Under tørreprocessen betyder dette mindre risiko for sammenfiltning og 

opbygning af statisk elektricitet (specielt på syntetiske fibre). Desuden fremmer denne smøring stryge- og 

rulleprocessen. Produktet fremstilles uden duft og farve, hvilket giver mindre miljøpåvirkning. Produktet indeholder 

også lugtneutraliserende teknologi (ONT), som reagerer med ildelugtende molekyler og inaktiverer dem. Kan 

anvendes på de fleste tekstiltyper, men er specielt effektive på lette eller vævede tekstiler som håndklæder. 

Produktet efterlader et blødt, silkeagtigt greb på vævede tekstiler.

Fordele

God blødgørende virkning på mange sorteringer (håndklæder, lagner, uld, sarte tekstiler osv.)

Modvirker statisk elektricitet

Modvirker dårlig lugt

Baseret på bionedbrydelige indholdsstoffer

Indeholder ikke farve og parfume

Brugsanvisning

Skyllemidlet tilsættes i vaskemaskinens sidste skyl eller i sidste sektion på vaskerøret. Dette produkt bør ikke 

anvendes på:

• Tøjsorteringer der tørres på ruller med polyester filt

• Produkter fremstillet af mikro polyesterfibre såsom beklædning til cleanroom samt vandafvisende 

operationslinned

Dosering

Anbefalet dosering: 2 - 10 ml/kg tørt tøj / 0,4 - 2,0 ml pr. ltr. vand.

Doseringen er afhængig af tøjsorteringen

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

konsulent for anvisninger.

 



cDeosoft Sensitive 56A1

Tekniske data

pH-værdi (ufortyndet): ~ 3

pH-værdi (brugskoncetration): ~ 5

Relativ vægtfylde (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

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

7522695 Clax Deosoft Sensitive 56A1 10L W1845 Manuel dosering
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