
Clax® Soft Fresh
Mehčalec perila - glavni

Opis
Clax Soft Fresh je tekoči mehčalec perila, posebej zasnovan za uporabo v 
komercialnih pralnicah in v lastnih pralnicah. Izdelek je primeren za uporabo na 
večini vrst tkanin. Odmerjamo ga lahko ročno ali avtomatsko.

Ključne lastnosti
Clax Soft Fresh je mehčalec perila, ki temelji na biološko razgradljivih kationih, 
kvarternih amonijevih soleh. V pralni raztopini  se ti, pozitivno nabiti kationi sprimejo 
z negativno nabito površino tkanine. Sprijet s tkanino ima kation mazalni učinek. 
Med postopkom sušenja se zaradi tega preprečuje vozlanje posameznih vlaken 
in nastanek statične elektrike (še posebej pri sintetičnih tkaninah). Poleg tega da 
maže, olajšuje likanje/kalandiranje. Izdelek vsebuje dišsavo, ki na tkanini pušča 
prijeten vonj.
Clax Soft Fresh lahko uporabljamo na večini vrst tkanin, vendar je še posebej 
učinkovit na debelejših ali teksturiranih tkaninah kot so brisače. Mehak, svilen 
občutek daje tudi pletenim in vozlanim tkaninam.

Prednosti
• Dobro mehčanje mnogoterih vrst tkanin (brisače, rjuhe, volna, občutljive tkanine,itd)
• Preprečuje nastajaje statične elektrike na sintetičnih tkaninah
• Daje prijeten, trajen vonj
• Temelji na biološko razgradljivih surovinah

Navodila za uporabo
Odmerjanje je odvisno od vrste pranja.
Mehčalec perila se dodaja zadnjemu izpiranju pralnega stroja ali v zadnji oddelek 
pralne linije.
Priporočilo za odmerjanje: 5 - 10 ml/ kg suhega perila
Prosimo, upoštevajte, da tega izdelka ni priporočljivo uporabljati na:  artiklih iz 
mikropoliestrskih vlaken, kot so oblačila čistilnega osebja in vodoodbojno gledališko 
platno, ter krpe za čiščenje in brisanje iz mikrovlaken.
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Tehnični podatki
Izgled  Bledo modra tekočina
pH [nerazredčeno]  3.2
Relativna gostota pri [20°C]  0.99
Zgoraj navedeni podatki so tipični za normalno proizvodnjo in ne specificirajo proizvoda.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje
Skladiščite v originalno zaprti embalaži ali (kjer je to primerno) v odobrenem rezervoarju. Izogibajte se ekstremnim temperaturam.
Popolna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega proizvoda so zbrana v ločenem varnostnem listu.
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