Clax Soft Fresh
Çamaşır Yumuşatıcısı
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Açıklama
Clax Soft Fresh, ticari ve tesis çamaşırhanelerinde kullanım için özel
olarak formüle edilen bir çamaşır yumuşatma sıvısıdır. Ürün, çoğu kumaş
türünde kullanıma uygundur ve manuel ya da otomatik olarak
dozlanabilir.
Özellikleri
Clax Soft Fresh, biyolojik olarak parçalanabilen katyonikler, kuartener amonyum
tuzlarına dayanan bir kumaş yumuşatıcısıdır. Yıkama solüsyonunda bu pozitif
yüklü katyonikler, kumaşların negatif yüklü yüzeyine tutunurlar. Kumaşa tutunan
katyoniğin yağlayıcı bir etkisi olur. Kuruma sürecinde bu özellik, elyafların
birbirine dolaşmasını ve statik elektrik oluşumunu (özellikle sentetik elyaflarda)
engeller. Ayrıca yağlama özelliği, ütülemeyi ve silindirden geçirmeyi de
kolaylaştırır. Ürün, kumaş üzerinde hoş bir koku bırakan bir parfüm ile formüle
edilmiştir.
Clax Soft Fresh çoğu kumaş türünde kullanılabilir fakat bilhassa büyük
adetlerdeki çamaşırlar veya havlu gibi dokulu kumaşlarda etkilidir. Dokuma veya
örme kumaşlarda pürüzsüz, ipeksi bir his de verir.
Ürün Avantajları
• Birçok kumaş türünde iyi bir yumuşatma etkisi verir (havlular, çarşaflar, yünlüler,
narin çamaşırlar vb.)
• Sentetik kumaşlarda statik elektrik oluşumunu önler
• Kalıcı, hoş bir koku bırakır
• Biyolojik olarak parçalanabilen ham maddelere dayanır
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Clax Soft Fresh
Kullanım Talimatları
Dozaj seviyesi, yıkama sınıflandırmasına bağlıdır.
Yumuşatıcı, toplu yıkamanın son aşamasına veya yıkama ayrıştırıcısının son durulama suyuna katılmalıdır.
Dozaj önerisi: 5 - 10 ml/kg kuru çamaşır
Lütfen bu ürünün aşağıdaki kumaşlarda kullanılmaması gerektiğini unutmayın: ‘Temiz (hijyenik) oda’ giysileri ve su
geçirmez ameliyathane giysi/örtüleri gibi mikropolyesterden üretilen kumaşların yanı sıra, temizlikte kullanılan
mikrofiber bezler.
Teknik Veriler
Görünüm
Opak, mavi sıvı
pH (saf )
2,8 – 3,6
Yoğunluk [20°C] 0,99 – 1,005
Yukarıdaki bilgi, tipik bir üretim sırasında alınmış bilgidir ve spesifikasyon olarak kullanılmamalıdır.
Güvenli Kullanım ve Stoklama Bilgisi
Orijinal ambalajında kapalı olarak veya (uygun olan yerde) onaylı depolama tanklarında, aşırı yüksek ve düşük
sıcaklıklardan uzakta saklayın.
Bu ürünün tam kullanım ve imha kılavuzu ayrı bir ‘Ürün Güvenlik Formu’nda verilmiştir.
Ambalaj Bilgileri
Ürün kodu
Açıklama
6127686
20L
6127694
200L
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