
Clax® Soft Fresh conc 50B1
Produktbeskrivning
Clax® Soft Fresh konc är ett sköljmedel för professionella tvättsystem. Produkten 
är anpassad för alla slags textilier och kan doseras både automatiskt och 
manuellt.

Produktegenskaper
Clax® Soft Fresh konc är ett koncentrerat sköljmedel som är uppbyggt av 
biologiskt nedbrytbara katjoner, kvartära ammoniumföreningar. I tvättlösningen 
absorberas de positiva katjonerna till den negativa laddningen som fi nns 
på tvättgodset. Detta motverkar uppbyggnad av statisk elektricitet och gör 
textilierna mjukare. Antistatbehandlingen gör att strykning och mangling 
underlättas. Produkten innehåller parfym, som ger textilierna en fräsch och 
behaglig doft.

Clax® Soft Fresh konc kan användas till nästan alla slags textilier, men är speciellt 
eff ektiv för textilier med frottéstruktur till exempel handdukar samt för vävda och 
stickade textilier.
Eftersom produkten är koncentrerad minskas den indirekta påverkan på miljön i 
form av mindre emballage, färre transporter, etc.

Produktfördelar
• Mjukgör eff ektivt många typer av textilier (handdukar, sänglinnen, ull, 

fi ntvätt, mm)
• Motverkar uppbyggnad av statisk elektricitet på syntetiska textilier
• Lämnar en fräsch och behaglig doft 
• Uppbyggd av biologiskt nedbrytbara ämnen

Bruksanvisning
Doseringen är beroende av textiltyp. Sköljmedlet ska doseras i sista sköljvattnet.
Rekommenderad dosering: 1,5-5 ml/kg torrt tvättgods
Produkten skall inte användas på produkter tillverkade av mikropolyesterfi brer 
som till exempel klädesplagg för sterila rum, vattenfrånstötande 
operationskläder och mikrofi bermoppar/dukar.

Sköljmedel - koncentrat



Clax® Soft Fresh conc
Sköljmedel - koncentrat

Teknisk  information
Utseende Tunn, blå vätska

pH [koncentrat] 3.2

Densitet vid 20°C 0.99 g/cm3

Ovan givna data är riktvärden och ska inte tolkas som specifi kation.

Skyddsföreskrifter och lagring 
Förvaras i sluten originalförpackning eller (vid speciella fall) i en godkänd förvaringstank, som inte utsätts för 
extrema temperaturer.

Övrig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad.

Förpackningsstorlekar
Artikelnummer Förpackningsstorlek Förpackningstyp
7522282  20L  Plastdunk
7522283  200L  Plastdunk
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