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Opis
Clax Pura  jest preparatem piorącym z linii Clax przeznaczonym wyłącznie do profesjonalnego  
stosowania w pralniach komercyjnych oraz w pralniach prowadzonych na własne potrzeby. 
Produkt jest stworzony do automatycznego i ręcznego dozowania, może być stosowany we
wszystkich zakresach twardości wody.
Clax Pura jest odpowiedni do prania wszystkich białych tkanin bawełnianych i mieszanek  
bawełny z poliestrem oraz do prania tkanin o trwałych kolorach.
Clax Pura jest bez fosforanowym, enzymatycznym, proszkowym preparatem do prania, 

 opartym na specjalnej kompozycji środków powierzchniowo czynnych, związków 
kompleksujących, środków zapobiegających szarzeniu, inhibitorów korozji oraz alkaliów  
i wybielaczy. Odpowiednia kompozycja środków powierzchniowo czynnych sprawia, że 
preparat skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszcze i olejowe. Mieszanina zeolitów zapobiega
wytracaniu się osadów na pranych tkaninach, pełni również funkcję środków zapobiegających 
szarzeniu tkanin, oraz zapobiega redepozycji brudu.
Clax Pura posiada w swoim składzie krzemiany, które spełnią funkcje środków 
antykorozyjnych oraz wybielacze optyczne, które zapewniają długotrwałą biel pranych tkanin.  
Produkt zawiera składniki wybielające przeznaczone do stosowania w średnich temperaturach  
(50 - 70ºC) oraz stabilizatory środków wybielajacych, które zapobiegają uszkodzeniom tkanin. 
Enzymy proteolityczne obecne w produkcie rozkładają zabrudzenia  białkowe obecne 
np.: we krwi czy zabrudzeniach po żywności, co powoduje ich skuteczne usunięcie.
Clax Pura może zostać użyty do prania głównego tkanin pochodzących ze szpitali i innych  
placówek służby zdrowia, jak również do prania bielizny hotelowej oraz ubrań roboczych. 

Cechy
• skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju plamy i zabrudzenia;
• zapobiega szarzeniu tkanin oraz redepozycji brudu;
• zapewnia długotrwałą biel pranych tkanin (skuteczne rozjaśniacze optyczne);
• skuteczny w średniej temperaturze,
• nie powoduje korozji części maszyn piorących;
• skutecznie usuwa zabrudzenia białkowe (np.: krew, zabrudzenia po żywności);

Właściwości
Postać:                                         biały proszek
pH (1% roztwór, 20°C):           10,7 - 11,3
Gęstość nasypowa (20°C):     640 g/L

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie.
Nie należy ich traktować jako specy�kacji produktu.
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Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.

 

Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%,

 

odprowadzić do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utyli

 

przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania
Produkt przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach,
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5º C i w wysokich temperaturach.

 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

Środki ostrożności
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Clax Pura , ubocznych

 

skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opa-
kowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Sposób użycia
Produkt dostępny jest w opakowaniach: worek 20kg.

Zalecane dozowanie prapatatu znajduje się na etykiecie.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy:
1. użyć miękkiej wody;
2. oddzielić tkaniny bawełniano - poliestrowe od innych tkanin i prać osobno; 
3. nie prać razem tkanin białych i kolorowych;
4. posegregować tkaniny według stopnia zabrudzenia;

Uwaga:  Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa 
potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

 24 miesiące od daty produkcji (na opakowaniu).


