
cClassic 35A1

Pyykinpesujauhe

Kuvaus tuotteesta

Clax Classic on erityisesti ammattimaiseen tekstiilienpesuun kehitetty fosfaatiton pääpesuaine. Tuotetta voidaan 

käyttää pehmeässä ja keskikovassa vedessä ja sitä voidaan annostella käsin tai automaattisesti. Clax Classic 

soveltuu kaikkien valkoisten ja vaaleiden, värillisten puuvilla- ja sekoitetekstiilien pesuun.

Ominaisuudet

Clax Classic on entsyymipitoinen tekstiilienpesujauhe, joka sisältää tehokkaan seoksen pinta-aktiivisia aineita, 

vettä pehmentäviä aineita, harmaantumisenestoaineita, korroosionsuoja-aineita, emässuoloja sekä valkaisutehon 

korkeissa lämpötiloissa. Tasapainoinen pinta-aktiivisten aineiden seos irrottaa tehokkaasti rasva- ja öljylian, 

hajottaa lika-aineita sekä irrottaa hiukkaslikaa. Fosfaatiton veden pehmentäminen estää veden kovuussuolojen 

haitallisen vaikutuksen ja tehostaa siten pinta-aktiivisten aineiden toimintaa. Sekvestratit myös estävät 

kovuussuolojen kiinnittymistä tekstiiliin ja ehkäisevät siten tekstiilin harmaantumista. Clax Classic sisältää myös 

muita lian takaisinsaostumista ehkäiseviä aineita. Lisäksi Clax Classic sisältää silikaatteja, jotka suojaavat 

metalliosia, sekä optista kirkastetta, joka varmistaa tekstiilin valkoisuuden säilymisen pitkään. Tuote valkaisee 

tehokkaasti korkeassa lämpötilassa (50-70 ºC). Tuote sisältää myös proteaasientsyymiä, joka hajottaa valkuaista 

nopeuttaen siten proteiinipitoisen lian, kuten veren ja elintarvikelian irtoamista. Clax Classicia voidaan käyttää 

ilman erillisiä pesutehostimia kaikentyyppisten tekstiilien pesuun sairaala- ja terveydenhoitoalalta hotelli- ja 

ravintolatekstiileihin sekä työvaatteisiin.

Edut

Irrottaa tehokkaasti kaikentyyppistä likaa ja tahroja

Estää harmaantumista; stabiloi pesuliuoksessa olevan lian

Varmistaa tekstiilin pitkäikäisen valkoisuuden

Tehokas valkaisu laajalla lämpötila-alueella

Ehkäisee pesukoneen metalliosien ruostumista

Erittäin tehokas valkuaislian (veri, ruokatahrat) poistaja

Ei sisällä fosfaattia

Käyttöohje

Katso annostelutaulukko pakkauksen etiketistä.

Parhaan pesutuloksen saamiseksi: (i) Käytä pehmeää vettä, (ii) erottele polyesteripuuvillatekstiilit muista

tekstiileistä ja pese ne erikseen, (iii) erottele valkoiset ja värilliset tekstiilit, (iv) lajittele tekstiilit edelleen kevyesti

likaisiin, keskilikaisiin ja erittäin likaisiin.
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Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Valkoinen, juokseva jauhe, jossa sinisiä partikkeleita

pH-arvo (käyttöliuos): ~ 11

Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 0.75

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvall isuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä 

pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Annostus

g/kg ml/kg g/kg ml/kg g/kg ml/kg

Pehmeä [<5 °dH] 5-15 6-18 10-20 12-25 20-25 25-31

Keskikova [5-8 °dH] 15-20 18-25 20-25 25-31 25-30 31-37

Kova [>8 °dH] 20-25 25-31 25-30 31-37 30-35 37-43

Errittäin kova 25-30 31-37 30-35 37-43 35-40 43-49

Pakkaustiedot

Tuotenumero Kuvaus Annostelutapa

101100391 Clax Classic 35A1 20Kg W1779 Käsinannostelu

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 29/11/2021 fi-FI (P90738)


