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*H παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε να
συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.

Μαλακτικό υφασμάτων - με άρωμα μεγάλης
διάρκειας και τεχνολογία εξουδετέρωσης
δυσάρεστων οσμών

Περιγραφή
Το Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE είναι ένα υψηλά συµπυκνωµένο µαλακτικό
ιµατισµού µε ενσωµατωµένη τεχνολογία εξουδετέρωσης οσµών ειδικά σχεδιασµένο
για επαγγελµατικά πλυντήρια. Κατάλληλο για χρήση µέσω του συστήµατος Clax
Revoflow.

Βασικές ιδιότητες
To Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE είναι ένα υψηλά συμπυκνωμένο μαλακτικό
υφασμάτων, βασισμένο σε βιοαποικοδομήσιμα κατιόντα. Στο διάλυµα πλύσης τα
θετικά φορτισµένα κατιονικά απορροφώνται από την αρνητικά φορτισµένη
επιφάνεια του ιµατισµού δηµιουργώντας ένα φαινόµενο λίπανσης στον ιµατισµό.
Αποτρέπει το µπέρδεµα του ιµατισµού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
στεγνώµατος και τη δηµιουργία στατικού ηλεκτρισµού. Το Clax Revoflow DEOSOFT
BREEZE περιέχει ένα µοντέρνο άρωµα που προσδίδει επιπλέον φρεσκάδα στον
ιµατισµό. Το προϊόν ενσωµατώνει επίσης και τεχνολογία εξουδετέρωσης οσµών. Η
τεχνολογία αυτή αντιδρά µε οσµές από ουρία που πολλές φορές µένουν στον
ιµατισµό ακόµα και µετά τη διαδικασία πλύσης. ∆εν καλύπτει τη δυσοσµία αλλά
εξουδετερώνει τα µόρια που την προκαλούν. Το Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα είδη του ιµατισµού, αλλά είναι ιδιαίτερα
αποτελεσµατικό σε ογκώδες και υφασµένο ιµατισµό όπως οι πετσέτες. Επίσης
προσδίδει µια απαλή, µεταξένια αίσθηση σε πλεκτό και υφασµένο ιµατισµό.

Πλεονεκτήματα
•   Άριστο µαλακτικό σε όλα τα είδη του ιµατισµού (χνουδωτά, πετσέτες, σεντόνια,

µάλλινα,ευαίσθητα κλπ)
•   Υψηλά συµπυκνωµένη σύνθεση, µειώνει την αρνητική επίδραση στο περιβάλλον
•   Αποτρέπει τη δηµιουργία στατικού ηλεκτρισµού σε συνθετικά υφάσµατα
•   Προσδίδει µια ευχάριστη µυρωδιά στον ιµατισµό.
•   Ενσωµατώνει τεχνολογία εξουδετέρωσης οσµών που εξουδετερώνει τις

δυσάρεστες οσµές
•   Δοσολογείται μέσω του συστήματος Clax Revoflow.

Οδηγίες χρήσης
Το Clax Revoflow DEOSOFT BREEZE δοσολογείται στο πλυντήριο µε τη χρήση του
συστήµατος Clax Revoflow.
Το µαλακτικό πρέπει να εφαρµόζεται στο τελευταίο ξέβγαλµα της πλύσης ενός
πλυντοστιπτηρίου ή στο τελευταίο τµήµα ενός πλυντηρίου συνεχούς ροής (tunnel).
∆οσολογία: 0.2 – 1.0 ml/kg στεγνού ιµατισµού.
Σηµειώστε ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε υφάσµατα από
πολυεστερικές ίνες όπως ρούχα λινοθήκης, αδιάβροχα λινά θεάτρου και πανάκια
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µικροϊνών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Πράσινο υγρό χαμηλού ιξώδους
pH (αδιάλυτο): 3.0
Σχετική πυκνότητα [20°C]: 1.01
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diversey.com).
Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Μόνο για επαγγελµατική χρήση.
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