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Opis
Clax Profi forte je koncentrirani tekoči detergent za glavno pranje, posebej primeren za 
uporabo v bolnišnicah in v zasebnih pralnicah. Izdelek je namenjen tako avtomatskemu 
kot tudi ročnemu doziranju in se lahko uporablja pri skoraj vseh trdotah vode (> 40 ppm) 
in v širokem temperaturnem območju (30-90°C). Clax Profi forte je primeren za pranje 
vseh tkanin iz bombaža ter mešanic poliestra in bombaža.

Ključne lastnosti
Clax Profi forte temelji na učinkoviti mešanici površinsko aktivnih snovi, sekvestrenov 
za razbijanje trdote vode, agentov proti sivenju perila in protikorozijskega sredstva. 
Sistem sekvestrenov zagotavlja nizko koncentracijo ionov trdote vode in posledično 
preprečuje obarjanje komponent detergenta. Na ta način hkrati deluje tudi kot agent 
proti sivenju, saj preprečuje nastajanje in odlaganje mineralnih snovi v vodi na tkanino. 
Poleg tega so izdelku dodane sestavine z učinkom preprečevanja usedanja in nalaganja 
ostankov in vodnega kamna. Izdelek zagotavlja odlično odstranjevanje delcev in 
maščobnih/oljnatih zaostankov. Dodatno Clax Profi forte vsebuje tudi protikorozijske 
agente. Ker vsebuje optično belilo, zagotavlja dolgotrajno belino tkanin. Izdelek se 
lahko uporablja kot glavni detergent za pranje perila z zgolj enkratnim odmerjanjem. 
V kombinaciji z belilom predstavlja močan pralni sistem, ki se lahko uporablja tako 
za pranje perila iz bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov, kot tudi za pranje perila 
hotelov in restavracij. 

Diversey Care vzdržuje visoke standarde varovanja ljudi in okolja po vsem svetu.  
Z morebitnimi vprašanji ali opombami glede varnostnih aspektov Diversey izdelkov pri 
varovanju zdravja ljudi in okolja se obrnite na našo lokalno tehnično pomoč ali svojega 
prodajnega svetovalca.

Prednosti
1. Odlična učinkovitost pri širokem spektru madežev in tipov zaostankov.

2. Preprečuje sivenje tkanin; stabilizira delce umazanije v pralni raztopini.

3. Zagotavlja dolgo trajajočo belino.

4. Ponuja prednosti mehčanja perila.

5. Preprěcuje korozijo na strojnih delih.

6. Dober nadzor nad penjenjem pri nizki trdoti vode in visokih temperaturah pranja.

7. Brez fosfatov.

Navodila za uporabo
Nivo odmerjanja je odvisen od stopnje umazanije.

Priporočeni odmerki: 
Stopnja umazanije  Odmerek (ml/kg suhega perila) 
Lažja  5 – 10 
Srednja  10 – 15 
Težka  15 – 30

Za najboljše rezultate pranja:

1. Ločite perilo iz mešanice poliestra in bombaža od ostalega perila in perite ločeno.

2. Ločite belo in barvno perilo.

3. Ločujte še dodatno na lažje, srednje in močno umazano perilo.

Clax® Profi forte
Kombiniran detergent za pranje belega in barvnega perila
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Tehnični podatki

Izgled:   motna, bela/rumenkasta kremasta tekǒcina

Skupna alkalnost [%Na2O: pH 3,6]:  9,5

pH [1% raztopina]:    12,0

Relativna gostota [20°C]:   1,17

Viskoznost [mPa.s;25°C]:    525

Navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo izdelka.

Varno ravnanje in podatki o shranjevanju

Hraniti v zaprti originalni embalaži ali (kadar je to primerno) v testiranem rezervoarju. 
Zaščititi pred mrazom in vročino. Celotna navodila za ravnanje in shranjevanje izdelka 
so navedena v Varnostnem listu izdelka.

Clax® Profi forte
Kombiniran detergent za pranje belega in barvnega perila

www.sealedair.com

© 2014 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 26887 sl 10/14




