
c Elegant Pur-Eco   30B1

Komplett koncentrerat pH-neutralt enzymbaserat
flytande tvättmedel - Miljömärkt

Produktbeskrivning
Clax Elegant Pur-Eco är ett koncentrerat, komplett, flytande tvättmedel utvecklat för
användning i professionella tvätterier inkl OPL tvätterier. Produkten är utvecklad för
manuell och automatisk dosering för tvätt i 30 – 60°C . Clax Elegant Pur-Eco är lämplig
för tvätt av färgade bomullstextilier och b/p-textilier. Produkten är miljömärkt med
Svanen.

Produktegenskaper
Clax Elegant Pur-Eco är ett lågalkaliskt, milt tvättmedel, uppbyggt av en effektiv
kombination av tensider, avhärdningsmedel och enzymer. Produkten är baserad på tvål
och citrat, vilket ger en god avhärdningsförmåga, hög dispergeringsförmåga samt
förhindrar effektivt återutfällningar av smuts och salter på textilierna. Clax Elegant
Pur-Eco är uppbyggd av en kombination av anjontensider och nonjontensider, vilket
medför ett utmärkt tvättresultat på fet- och oljerik smuts. Produkten innehåller även
polymer för att minska risken för färgfällning. Ett protolytiskt enzym spjälkar effektivt
proteiner så att dessa blir vattenlösliga. Exempel på smuts som innehåller sådana
proteiner är blod, svett, hudpigment och matrester. Lipas enzymer bryter ner den feta
smutsen. Clax Elegant Pur-Eco är ett komplett tvättmedel för kulör- vit- och fintvätt
anpassad för fastighetstvättstugor, tvättgods från sjukhus, hotell och restauranger.
Ingredienserna i Clax Elegant Pur-Eco har valts med största omsorg för miljön.

Produktfördelar
•   Utmärkt tvättresultat på nästan alla slags fläckar och smuts
•   Skonsam mot färger
•   Högeffektivt mot proteinrik och fet smuts (ex. blod och matfett)
•   Produkten är främst lämpad för kulör- och fintvätt
•   Rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet
•   Miljömärkt med Svanen

Bruksanvisning
Dosering är beroende av tvättgodsets smutsighetsgrad
Doseringsrekommendationer i ml/kg torrt tvättgods (80 % av Sverige har mjukt
vatten.)
- Mjukt vatten (<8 ° dH): 4-7 (lätt smutsad), 7-10 (normalt smutsad)
- Medelhårt vatten (8 - 15 ° dH): 7-10 (lätt smutsad), 10-13 (normalt smutsad)
För bästa resultat: (1) Tvätta i avhärdat vatten, (2) Tvätta alltid polyester/bomull
separat, (3) Blanda aldrig kulört och vitt tvättgods
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Teknisk information
Utseende: Mjölkig, ljus vätska
pH [koncentrat]: 7
Densitet [20°C]: 1,1
Viskositet [mPa.s;25°C]: 375
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvara i originalförpackning samt undvik
extrema temperaturer.

Tillgängliga förpackningsstorlekar
10L  Dunk
20L  Dunk
60L  Dunk
200L Fat
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