
Περιγραφή
Το Clax 200 color είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό ενισχυτικό πλύσης που 
αποτελείται από μίγμα τασιενεργών. 

Βασικά χαρακτηριστικά
Το Clax 200 color είναι ένα αποτελεσµατικό ενισχυτικό, που περιέχει µη ιονικά 
τασιενεργά. Το προϊόν εµφανίζει άριστη απόδοση στην αποµάκρυνση λιπαρών 
ρύπων. Οι λιπαροί και ελαιώδεις λεκέδες αφού αποµακρυνθούν από το ύφασµα, 
παραµένουν σε αιώρηση, λόγω του Clax 200 color και µε αυτό τον τρόπο 
αποφεύγεται η επανακάθισή τους.
Το Clax 200 color χρησιµοποιείται κυρίως σε συνδυασµό µε ενισχυτικά 
αλκαλικότητας και / ή απορρυπαντικά κυρίως πλύσης. Σε συνδυασµό µε το 
κυρίως απορρυπαντικό έχει ως σκοπό να βελτιώσει τη διασπορά των λιπαρών και 
ελαιωδών ρύπων, ενισχύοντας έτσι την απόδοση της πλύσης σε πολύ λερωµένα 
υφάσµατα όπως βαµβακερό, πολυεστερικό/ βαµβακερό ιµατισµό εργασίας και λινά 
τραπεζοµάντηλα.
Η απουσία οπτικών υπερλευκαντών,επιτρέπει τη χρησιµοποίηση του προϊόντος σε 
παστέλ χρωµατιστά υφάσµατα.

Πλεονεκτήματα
 • Άριστη απόδοση σε λιπαρούς και ελαιώδεις ρύπους
 • Ο ελεγχόµενος αφρισµός του επιτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση 

της µηχανικής δράσης
 • Κατάλληλο για χρήση σε παστέλ χρωµατιστά υφάσµατα

Οδηγίες χρήσης
Η δοσολόγηση εξαρτάται από τον τρόπο πλύσης.

Συνιστώµενη δόση:
Επίπεδο ρύπου  ∆οσολογία (ml/kg στεγνού ιµατισµού)
Ελαφρύς 0.5 - 2.0 
Μέτριος 2.0 - 5.0 
Ισχυρός 3.0 - 6.0 
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Τεχνικές πληροφορίες
Εμφάνιση ∆ιαυγές άχρωµο υγρό 
pH (1% διάλυμα)  6,9
Σχετική πυκνότητα (20°C) 0,97
Ιξώδες (mPa.s;25°C)  60
Τα παραπάνω στοιχεία είναι τυπικά κανονικής παραγωγής και δεν πρέπει να 
θεωρούνται προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Να φυλάσσεται καλά κλειστό στη δική του συσκευασία ή σε εγκεκριµένη δεξαµενή.  
Να αποφεύγονται πολύ χαµηλές ή πολύ υψηλές θερµοκρασίες. 
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος δίνονται στο 
∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

Καταχωρήσεις
Αρ.κατ.ΓΧΚ: 1423/2/2008

Διαθέσιμες συσκευασίες
Κωδικός   Συσκευασία
100855920 20 L
100855919 2 x 5 L
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