
53B1Sredstvo za nevtralizacijo in mehčanje perila

Opis
Clax Soft 2-in-1 je sredstvo za nevtralizacijo in mehčanje perila, primerno za 
uporabo v komercialnih in zasebnih pralnicah. Sredstvo se uporabi v zadnjem 
izpiranju za nevtralizacijo preostale alkalnosti.

Ključne lastnosti
Clax Soft 2-in-1 je tekoč alkalni nevtralizator z mehčalnimi lastnostmi na osnovi 
organskih kislin in kvarternih amonijevih soli. Organske kisline so učinkovita 
sredstva za nevtralizacijo alkalij, ki so prisotne v vodi za izpiranje in na tkaninah, 
s tem pa se preprečuje porumenelost (oziroma jedkanje) tkanine. Glavna 
nevtralizacijska sestavina je citronska kislina, ki je hkrati tudi bio-razgradljiva.
Clax Soft 2-in-1 hkrati vsebuje tudi katione, ki se adsorbirajo na tkanini in imajo 
mazalni učinek, kar med sušenjem perila preprečuje prepletanje posameznih 
vlaken in  nastajanje statične elektrike (predvsem na umetnih vlaknih). Poleg 
tega pa mazalni učinek olajša tudi likanje in kalandriranje.
Clax Soft 2-in-1 se lahko uporablja za večino vrst tkanin, vendar pa je zaradi 
mehčanja še posebej učinkovit pri pranju frotirja in temu podobnih tkanin, kot so 
npr. brisače.

Prednosti in koristi
• Učinkovito nevtralizira ostanke alkalij v izpiralni vodi in na tekstilu;
• Odlična bio-razgradljivost;
• Preprečuje porumenelost tkanin;
• Ima zelo dobre mehčalne lastnosti;
• Preprečuje nastajanje statične elektrike na sintetičnih tkaninah;
• Perilo prijetno odišavi.

Navodila za uporabo
Doziranje je odvisno od načina pranja in alkalnosti pitne vode oziroma tkanine 
same. Nevtralizator naj se uporablja v zadnjem izpiranju v bobnastem pralnem 
stroju ali v zadnjem delu kontinuiranega šaržnega pranja.

Priporočljivo doziranje:
pH zadnje količine odtočne vode iz pralnega stroja ali iz stiskalnice mora biti med 
6,0 in 6,5. 
Po potrebi se doziranje prilagodi zahtevanim smernicam za Ph.

Tehnični podatki
Videz    redkejša, svetlomodra tekočina
Skupna kislina [-% Na2O, pH 8,2] 1,5
pH [konc.]   2,0
Speci� čna teža [g/ml, 20°C] 1,01
Viskoznost [mPa.s, 25°C]  2 - 8

Navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne speci� cirajo izdelka.

Clax® Soft 2-in-1



Varno ravnanje in podatki o shranjevanju 
Hraniti v zaprti originalni embalaži. Zaščititi pred mrazom in 
vročino. 

Opozorila in varnostni nasveti ter podatki o odstranjevanju 
izdelka so navedeni v Varnostnem listu izdelka.

Okoljevarstvene informacije
V tem izdelku uporabljene površinsko aktivne snovi so v 
celoti biološko razgradljive v skladu z Uredbo o detergentih 
648/2004/ES.

Dovoljenja za uporabo
Samo za poklicno uporabo; s sredstvom lahko rokujejo le 
strokovno usposobljene osebe.

Upoštevajte varnostna opozorila na embalaži.
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