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*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi
lisäohjeita.

Ympäristömerkitty valkaisuaineeton
pyykinpesuneste

Kuvaus tuotteesta
Clax Plus G on on täydellinen entsymaattinen nestemäinen pääpesuaine, joka on
erityisesti suunniteltu käytettäväksi kaupallisissa, sairaala- ja toimitilapesuloissa. Tuote
soveltuu automaattiseen ja manuaaliseen annosteluun ja sitä voidaan käyttää
keskikovassa tai kovassa vedessä, lämpötilassa 30 - 60 ˚C. Clax Plus G sopii kaikkien
(värillisten) puuvilla- ja sekoitekankaiden pesuun. Valkaisua / desinfiointia vaativissa
luokituksissa Clax Plus G: tä tulisi käyttää matalan lämpötilan valkaisuaineen /
desinfiointiaineen kanssa, jotta energian ja veden säästöstä saadaan mahdollisimman
suuri hyöty ja tekstiilin käyttöikä pidentyy.
The product has been designed for automatic and manual dosing and can be applied
in medium to hard water, at 30 – 60 ˚C. Clax Plus G is suitable for washing all
(coloured) cotton and polycotton fabrics. For classifications requiring bleaching/
disinfection, Clax Plus G should be used with a low temperature bleach/disinfectant to
obtain the maximum benefit in energy and water savings, and extension of linen
life.***

Ominaisuudet
Clax Plus G on heikosti emäksinen mieto tuote, jonka teho perustuu monipuoliseen
pinta-aktiivisten aineiden, vettä pehmentävien aineiden, harmaantumisenestoaineiden
ja entsyymien yhdistelmään. Fosfaatiton erikoiskoostumus takaa hyvän pesutuloksen
kaikissa veden kovuuksissa. Clax Plus G:n sisältämien pinta-aktiivisten aineiden
yhdistelmä poistaa tehokkaasti hiukkas- ja rasvalikaa. Proteolyyttinen entsyymi
hajottaa tehokkaasti valkuaisainelikaa, kuten veri- ja ruokatahroja. Clax Plus G
soveltuu kaikkien värillisten tekstiilien pesuun sairaala- ja terveydenhoitoalalta hotelli-
ja ravintolatekstiileihin. Tuote ei sisällä valkaisuaineita, joten se soveltuu hyvin arkojen
ja värillisten tekstiilien pesuun. Clax Plus G pesee tehokkaasti mikrokuituiset
siivouspyyhkeet ja -mopit vaurioittamatta mikrokuidun rakennetta.

Edut
•   Tehoaa erinomaisesti kaikkiin lika- ja tahratyyppeihin
•   Estää harmaantumista; stabiloi pesuliuoksessa olevan lian
•   Erittäin tehokas valkuaisainelikaan (veri- ja ruokatahrat)
•   Sopii aroille ja värillisille tekstiileille
•   Turvallinen mikrokuituisille siivouspyyhkeille ja mopeille
•   Ei sisällä fosfaattia, Joutsenmerkitty

Käyttöohje
Annostusohje (ml / kg kuivaa tekstiiliä, jaoteltuna likaisuusasteen ja käyttötarkoituksen
mukaan)
- Pehmeä vesi (8 °dH): 4-6 (kevyesti likainen), 7-10 (keskilikainen)  
- Keskikova vesi (8 - 15 °dH): 6-8 (kevyesti likainen), 8-10 (keskilikainen) 
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- Kova vesi (> 15 °dH): 8-10 (kevyesti likainen), 10-12 (keskilikainen) 
Jos kyseessä on voimakkaasti likainen tekstiili tai Clax Plus G:n käyttö yhdessä valkaisu- / desinfiointiaineen kanssa, ota yhteys paikalliseen
Diversey-edustajaan.
Parhaan tuloksen varmistamiseksi: (1) Pese sekoitekankaat ja puuvillakankaat erikseen, (2) Lajittele värilliset ja valkoiset tekstiilit erikseen,
(3) Lajittele edelleen likaisuusasteen mukaan: kevyesti likainen, keskilikainen ja likainen

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Kirkas, keltainen neste
pH (laimentamaton): 9
Suhteellinen tiheys [20°C]: 1,10
Viskositeetti [mPa.s; 25°C] : 725
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com.
Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.
Vain ammattikäyttöön.
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