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*Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.

Alkalisk vaskeforstærker – fedtholdigt snavs

Beskrivelse
Clax Delta G er en flydende alkalisk vaskeforstærker, baseret på en blanding af alkali,
fosfat (kalkbinder), silikat og anti-gråningsmidler, til anvendelse i blødt til middelhårdt
vand. Clax Delta G er udviklet til anvendelse i professionelle vaskerier.

Egenskaber
Indeholder en effektiv blanding af alkali, komplexbindere samt anti-gråning og anti-
korrosive midler • Det fosfatbaserede komplexbindende system til nedbrydning af
hårdhedsdannere sikrer lav ion koncentration og det undgås at anvende
overfladeaktiver til dette formål, derved bidrager fosfaterne også til at undgå gråning
ved at holde snavspartiklerne svævende i vaskevandet. Yderligere er der tilsat stoffer til
at modvirke genudfældning af snavs. Clax Delta G Indeholder også silikater som
modvirker korrosion samt øger alkaliteten. Indeholder også et stof der kan binde jern
og dermed modvirker gulning. Produktet anvendes ofte sammen med en tensidbaseret
vaskeforstærker eller et vaskemiddel. Kombineret med et blegemiddel opnås et
effektivt system, som anvendes til vask af tekstiler fra såvel hospitaler og andre
sundhedssektorer som fra hotel og restaurant Diversey opretholder høje standarder for
menneskelig og miljømæssig sikkerhed over hele verden. Kontakt vores repræsentant
for spørgsmål eller kommentarer til sikkerhedsprofil for Diversey-produkter i forhold til
mennesker og miljø.

Fordele
•   Forbedret snavsfjernelse; specielt levnedsmidler (protein) og fedt (duge og

køkkenlinned)
•   Modvirker gråning; stabiliserer snavspartiklerne i vaskevandet
•   Forbedret vaske resultat ved at påvirke forholdet imellem snavs og tekstilfibre
•   Modvirker gulning af tekstiler
•   Forebygger korrosion i vaskemaskinen

Brugsanvisning
Doseringen er afhængig af tøjsortering og vaskeproces.
 
Anbefalet dosering
Besmudsning              Anbefalet dosering (ml/kg tørt tøj) / (ml/ltr. vand)
Let                                10 / 2,9
Kraftig                         40 / 11,4
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Tekniske data
Udseende: Klar, farveløs væske
pH-værdi (brugskoncetration): 12,8
Vægtfylde [20°C]: 1,440
Total alkalinitet (% Na2O;pH 3.6): 13,5
Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket
originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.


