
c Anti Chlor   62A3

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

Εξουδετερωτικό αλκαλικότητας και λευκαντικού

Περιγραφή
Το Clax Anti Chlor είναι ένα ενισχυτικό πλύσης ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε
επαγγελματικά πλυντήρια. Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται στο τελευταίο
ξέβγαλμα για να εξουδετερώσει τα υπολείμματα αλκαλίων και να μειώσει τα ίχνη
ενεργού χλωρίου.

Βασικές ιδιότητες
Το Clax Anti Chlor είναι ένα εξουδετερωτικό αλκαλικότητας και χλωρίου με βάση
δισουλφίδια. Οι ουσίες αυτές είναι ελαφρώς όξινες και χρησιμοποιούνται για να
εξουδετερώσουν τα αλκάλια που εμφανίζονται στο νερό του ξεβγάλματος και στα
υφάσματα. Συνεπώς το Clax Anti Chlor αποτρέπει το κιτρίνισμα (ή γάριασμα), το
οποίο προκαλείται από τα υπολείμματα αλκαλίων στα υφάσματα. Επιπλέον, δρα ως
«αντι-χλωριωτικό» (διαδικασία μείωσης) για τα ίχνη χλωρίου που έχουν απομείνει
μετά τη διαδικασία λεύκανσης. Η εξουδετέρωση του υπολειμματικού χλωρίου είναι
απαραίτητη καθώς τα ίχνη χλωρίου σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που
αναπτύσσονται κατά το στέγνωμα προκαλούν εκτεταμένη φθορά στα
υφάσματα.Τυχόν υπερδοσολόγηση του Clax Anti Chlor δεν θα προκαλέσει
υπερβολική μείωση της τιμής του pH και κατά συνέπεια ο κίνδυνος φθοράς των
υφασμάτων είναι ασήμαντος. Ένα εξουδετερωτικό με βάση οργανικά οξέα θα πρέπει
να χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί λεύκανση με
χλώριο. Το Clax Anti Chlor είναι ένα πολύ αποτελεσματικό «2 σε 1» εξουδετερωτικό
πλύσης, γιατί επιτυγχάνει αποτελέσματα που θα χρειάζονταν δύο προϊόντα για να τα
επιτύχουν. Το Clax Anti Chlor μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους
υφασμάτων εκτός από τον αποστειρωμένο ιματισμό.

Πλεονεκτήματα
•   Αποτελεσματική εξουδετέρωση υπολειμμάτων αλκαλικότητας στο νερό

ξεβγάλματος και στα υφάσματα
•   Εξουδετέρωση των ιχνών του χλωρίου λεύκανσης
•   Αποτρέπει το κιτρίνισμα των υφασμάτων
•   Εμποδίζει τη φθορά των υφασμάτων

Οδηγίες χρήσης
Η δοσολογία εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της πλύσης και την αλκαλικότητα του
καθαρού νερού που απορροφάται από τα υφάσματα. Συνιστώμενη δόση 1-3 ml/kg
στεγνού ιματισμού. Το εξουδετερωτικό πρέπει να προστίθεται στο τελευταίο
ξέβγαλμα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μερικά πλυντήρια τύπου τούνελ έχουν δύο
στάδια εξουδετέρωσης, στην περίπτωση αυτή το Clax Anti Chlor πρέπει να
προστίθεται στο προτελευταίο στάδιο.
Η τελευταία ποσότητα νερού αποχέτευσης που εξέρχεται από το πλυντοστιπτήριο ή
από την πρέσα πρέπει να έχει pH μεταξύ 6.0 και 6.5. Για κάποιες κατηγορίες
ιματισμού, οι τιμές του pH θα πρέπει να είναι διαφορετικές.  Επιπλέον, παρακαλούμε
ελέγξτε αν το νερό αποχέτευσης είναι απαλλαγμένο από υπολείμματα χλωρίου!
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Λεπτόρευστο, ανοιχτό κίτρινο υγρό
pH (αδιάλυτο): 6,4
Σχετική πυκνότητα (20°C): 1,310
Ιξώδες [mPa.s; 25°C]: 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. Κατά την παρασκευή
αποθεματικών διαλυμάτων βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
Μην αποθηκεύετε το υγρό σε μεταλλικά δοχεία και μη το αντλείτε μέσω μεταλλικών σωλήνων.
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