
cSoft Fresh 50A1

Skyllemiddel – langtidsvirkende

Beskr ive lse

Clax Soft Fresh er et flydende skyllemiddel som er specielt formuleret til kommercielle vaskerier og boligvaskerier. 

Produktet kan anvendes på de fleste tekstiler, og kan doseres enten manuelt eller automatisk.

Egenskaber

Clax Soft Fresh er et koncentreret skyllemiddel baseret på biologisk nedbrydelige kationiske, kvaterinære 

ammoniumsalte. I vaskeopløsningen adsorberer disse positivt ladede kationer, til stoffets negativt ladede 

overflade. Når først de er adsorberet, har kationerne en smørende effekt. Under tørreprocessen, modvirker dette at 

de individuelle fibrer sidder fast i hinanden og modvirker opbygning af statisk elektricitet (specielt med syntetiske 

fibrer). Derudover bliver strygning/ rulning lettere. Produktet er formuleret med en langtidsvirkende moderne 

parfume, som efterlader en behagelig duft. Clax Soft Fresh kan anvendes med de fleste tekstiler, men er særdeles 

effektivt med voluminøs eller teksturerede materialer som håndklæder. Det giver også en blød, silkeagtig 

fornemmelse på vævet eller fladt strikkede tekstiler.

Fordele

Effektiv blødgøring af mange typer materialer (håndklæder, linned, uld, sarte tekstiler osv.)

Modvirker opbygning af statisk elektricitet i syntetiske materiale

Efterlader en behagelig duft

Baseret på biologisk nedbrydelige råvarer

Brugsanvisning

Dosering er afhængig af vaskeklassifikation. Skyllemidlet bør tilsættes ved sidste skyl i en centrifugerende maskine 

eller i sidste sektion af et vaskerør. Anbefalet dosering: 5 – 10 ml/kg tørt vasketøj.

Bemærk venligst at skyllemidler ikke bør anvendes med artikler der består af polyester mikrofibrer som f.eks. 

enrumstekstiler og vandafvisende operationslinned eller mikrofiberklude.

Tekniske data

Udseende: Uigennemsigtig Medium Blå Væske

Duft: Produktspecifik, Let parfumeret

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

7522273 Clax Soft Fresh 50A1 2x5L W87 Manuel dosering

7522274 Clax Soft Fresh 50A1 10L W87 Manuel dosering

7522275 Clax Soft Fresh 50A1 20L W1605 Manuel dosering

7522280 Clax Soft Fresh 50A1 200L W1605 Automatisk dosering
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