Clax Deosoft Breeze conc
Środek zmiękczający i antystatyczny

Opis

Clax Deosoft Breeze conc jest skoncentrowanym preparatem do zmiękczania
tkanin, zawierającym technologię neutralizacji nieprzyjemnych zapachów (O.N.T.).
Produkt jest odpowiedni do ręcznego i automatycznego dozowania.
Clax Deosoft Breeze conc to preparat zmiękczający tkaniny, którego formuła została oparta na ulegających biodegradacji kationowych związkach powierzchniowo czynnych. W roztworze piorącym dodatnio naładowane kationowe środki powierzchniowo czynne absorbują ujemnie naładowane ładunki elektryczne na powierzchni tkanin zapobiegając gromadzeniu się ładunków elektrycznych na upranych tkaninach podczas procesu suszenia (zwłaszcza tkanin syntetycznych) i ułatwiają prasowanie tkanin.
Clax Deosoft Breeze conc zawiera technologię O.N.T., która skutecznie i na długi czas eliminuje nieprzyjemne zapachy. Technologia ta nie maskuje nieprzyjemnych zapachów, lecz je całkowicie eliminuje.
Clax Deosoft Breeze conc polecany jest do stosowania na większości typów
tkanin, a w szczególności do tkanin ciężkich, teksturowanych lub z grubą strukturą
np.: ręczniki kąpielowe. Produkt może być również zastosowany do zmiękczania
tkanin gładkich, jedwabistych w dotyku oraz do jednolitych tkanin dzianinowych.

Cechy

• doskonałe wlaściwości zmiękczające wobec większości typów tkanin (ręczniki,
prześcieradła, tkaniny wełniane, tkaniny delikatne);
• skuteczne zabezpieczanie tkaniny przed mechaceniem się oraz gromadzeniem
się ładunków elektrostatycznych na ich powierzchni;
• skoncentrowana formuła produktu oparta na biodegradalnych składnikach;
• pozostawia świeży, przyjemny zapach na upranych tkaninach;
• zawiera technologię neutralizującą nieprzyjemne zapachy- O.N.T.;

Właściwości

Postać:
pH (koncentrat, 20°C):
Gęstość względna (20°C):

jasno-zielona ciecz
≈ 3,0
1,0 g/cm³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 20L.
Clax Deosoft Breeze conc stosuje się do ostatniego płukania w przypadku
pralnico-wirówek lub do ostatniej komory płuczącej w przypadku tuneli pralniczych.Dozowanie preparatu uzależnione jest od rodzaju pranych tkanin.
Zalecane dozowanie wynosi: 1,5 - 5 ml/kg suchej bielizny. Preparat nie powinien
być stosowany do prania odzieży używanej w pomieszczeniach wysokiej sterylności oraz ścierek z mikrowłókna.
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Uwaga: Produktu nie stosować na wyrobach wykonanych z mikrowłókna, np.: odzież robocza stosowana w obiektach z obligatoryjną kontrolą atmosfery, wodoodporna bielizna operacyjna oraz na ścierkach/mopach wykonanych z mikrowłokna.
Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany
do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

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 utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania
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 5ºC i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

12 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z Clax Deosoft Breeze conc, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu
i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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