
c Clax Tabs 33E1

Krachtige wastablet, speciaal voor gekleurde was

Productomschrijving
Clax Tabs is een compleet hoofdwasmiddel in tabletvorm speciaal ontwikkeld voor 
interne wasserijen. Het product is ontwikkeld voor precieze, handmatige dosering en kan 
toegepast worden bij alle waterhardheden. Clax Tabs is geschikt voor het wassen van alle 
soorten gekleurd textiel met uitzondering van delicaat linnen en wol.

Belangrijke eigenschappen
Clax Tabs bevat enzymen en een doeltreffend mengsel van oppervlakteactieve stoffen, 
hardheidsbinders en anti-vergrauwingsmiddelen. Dit uitgebalanceerde mengsel geeft 
uitstekende resultaten op de verwijdering van vettige vuildeeltjes en zorgt voor dispersie 
van de vuildeeltjes. Deze op zeoliet gebaseerde formulering is uitermate geschikt voor 
goede hardheidsbinding en voorkomt zo de neerslag van detergent.Clax Tabs bevatten 
eveneens silicaten, die fungeren als anti-corrosiemiddelen. De aanwezigheid van een 
effectieve enzymenmix zorgt voor de afbraak van proteïnen, waardoor eiwithoudende 
vlekken, zoals bloed- en voedselvlekken snel verwijderd worden. Ook zetmeelhoudende 
vlekken en vettige vervuiling worden probleemloos verwijderd. Clax Tabs is een zeer 
efficiënt single-shot hoofdwasmiddel dat gebruikt kan worden voor het reinigen van 
(gekleurd) textiel van ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen, hotels en 
restaurants.

Voordelen
• Uitstekende resultaten op een breed assortiment van vlekken
• Voorkomt vergrauwing van linnen; stabilisatie van de vuildeeltjes in de wasoplossing
• Voorkomt corrosie van machine onderdelen
• Erg effectief bij eiwithoudende vlekken (bijvoorbeeld bloed- en eiwitvlekken)•

Voorkomt verkleuring van gekleurd textiel

Gebruiksaanwijzing
Aanbevolen dosering:
Gebruik twee tabletten per wasbeurt. Voor zware bevuiling is het best om drie tabletten te 
gebruiken.

Voor het beste resultaat:
• Gebruik onthard water
• Scheid polyester/katoenen artikelen van andere artikelen en was ze apart
• Scheid wit en gekleurd wasgoed
• Sorteer verder in licht, gemiddeld en zwaar bevuilde artikelen

Technische gegevens
Uitzicht: Ronde tablet met een witte en roze laag
pH (10% oplossing): 9.6
Gewicht tablet (gram): 33.85
De bovenstaande gegevens zijn typisch bij normale productie en dienen niet opgevat te 
worden als specificatie.

Veilige hantering en opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en in de aparte 
beschermhoesjes. Bescherm het tegen extreme temperaturen. De volledige instructies 
voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden
beschreven in het Veiligheidsinformatieblad.
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