
Opis
Clax Mild Color je encimski detergent za glavno pranje posebej formuliran za uporabo v 
komercialnih, bolnišničnih in OPL pralnicah. Detergent je bil razvit za avtomatsko kot tudi 
ročno doziranje in se lahko uporablja pri vseh trdotah vode pri temperaturah od 30° do 
60°C. Clax Mild Color je primeren za pranje vseh barvnih bombažnih in poli-bombažnih 
tkanin. 

Ključne lastnosti
Clax Mild Color je nizko alkalno, blago sredstvo na bazi učinkovite mešanice tenzidov, 
sekvestrenov trdote vode, sredstev proti sivenju perila in encimov. Fosfati kot nosilci 
zagotavljajo nizko koncentracijo ionov trdote vode in posledično preprečujejo 
sedimentacijo komponent detergenta. Prav tako delujejo fosfati in druge sestavine kot 
sredstva proti sivenju perila in preprečujejo ponovno nalaganje umazanije.
Clax Mild Color detergent je formuliran z mešanico anionskih in neionskih tenzidov, ki 
zagotavljajo dobro odstranjevanje maščobne/oljne umazanije. Prisotnost proteolitskih 
encimov pripomore pri razgradnji beljakovin in s tem pospeši odstranjevanje 
beljakovinske umazanije kot so kri in zaostanki hrane.  
Ta detergent je primeren za uporabo kot detergent za glavno pranje. Lahko pa se tudi 
uporablja skupaj z alkalnih ojačevalcem  (za zelo umazano perilo).
Clax Mild Color detergent se uporablja za pranje barvnega perila iz bolnišnic in drugih 
zdravstvenih ustanov kot tudi hotelov in restavracij. Dodatno je sredstvo primerno za 
pranje občutljivega perila.

Prednosti
• Odlični efekti pranja na različnih madežih in umazaniji
• Preprečevanje sivenja perila, stabilizacija delcev umazanije v pralni raztopini
• Zelo učinkovito na beljakovinske zaostanke (npr. kri in zaostanki hrane)
• Primerno za pranje barvnega in občutljivega perila

Navodila za uporabo
Doziranje je odvisno od klasifikacije pranja.

Priporočila za doziranje:
Stopnja umazanije Doziranje (ml/kg suhega perila)
Manj umazano  8 – 12
Srednje umazano 12 – 15
Zelo umazano  15 – 30
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Za najboljše rezultate:
• Uporabljajte mehčano vodo
• Ločite poliester/bombažne artikle in jih perite ločeno
• Ločite belo in barvasto perilo
• Sortirajte v malo, srednje in zelo umazano perilo

Tehnični podatki
Izgled  Bela tekočina 
pH vrednost (koncentrat) 7.4
Gostota (20°C)  1,205
Viskoznost (mPa.s, 25°C)  725
Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje
Sredstvo skladiščimo v originalno zaprti embalaži. Izogibamo se ekstremnim 
temperaturam.
Navodila o nevarnostih in predlogi za varno delo so zbrani v varnostnem listu.
Samo za profesionalno uporabo.

Okoljevarstvene informacije
V tem izdelku uporabljene površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z 
Uredbo o detergentih 648/2004/ES.
Certificirano s strani podjetja Lloyds : register 932 294 653 269 ISO 9001 in ISO 14001
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