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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.

Απορρυπαντικό κύριας πλύσης με λευκαντικό

Περιγραφή
Το Clax Revoflow  είναι ένα συµπυκνωµένο απορρυπαντικό κυρίως πλύσης
κατάλληλο για το σύστηµα Revoflow για ασφάλεια στη χρήση χωρίς προβλήματα. Το
Clax Revoflow PRO είναι µια σκόνη υψηλής συµπύκνωσης ειδικά σχεδιασµένη για
επαγγελµατικά πλυντήρια και εφαρµόζεται σε όλες τις σκληρότητες νερού.

Βασικές ιδιότητες
Το Clax Revoflow PRO είναι ένα υψηλά συµπυκνωµένο απορρυπαντικό γενικής
χρήσης. Τα απορρυπαντικά αποµακρύνουν αποτελεσµατικά επίµονους λεκέδες και
λίπη. Το ενεργοποιηµένο σύστηµα λεύκανσης εξασφαλίζει την αφαίρεση των
δύσκολων ρύπων σε χαµηλές θερµοκρασίες. Έτσι εξοικονοµείται ενεργειακό κόστος
θέρµανσης. Επιπλέον το Clax Revoflow PRO περιέχει υψηλή ποσότητα ενζύµων που
αντιµετωπίζουν πρωτεϊνικούς ρύπους. Το Clax Revoflow PRO λειτουργεί σε όλες τις
σκληρότητες νερού χάρη στις ιδιότητες συµπλοκοποίησης των αποτελεσµατικών
φωσφορικών που περιέχει. Αυτό επίσης συµβάλει στην αποτελεσµατική
αποµάκρυνση των σωµατιδιακών ρύπων. Τέλος, τα συστατικά παρεµπόδισης
εξασφαλίζουν ότι ο ιµατισµός σας θα παραµείνει χρωµατιστός ή λευκός και δεν θα
γκριζάρει. Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης το Clax Revoflow PRO µειώνει την
αρνητική επίδραση στο περιβάλλον µε την µειωµένη απόρριψη συσκευασιών και
χηµικών και την απουσία αδρανών στη σύνθεσή του.

Πλεονεκτήματα
•   Ανώτερα αποτελέσματα καθαρισμού
•   Περιέχει ένζυµα για αποµάκρυνση πρωτεϊνικών ρύπων όπως το αίµα
•   Περιέχει παρεµποδιστές για την αποφυγή γκριζαρίσµατος του ιµατισµού
•   Κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες νερού
•   Ενεργοποιηµένο σύστηµα λεύκανσης που εξασφαλίζει λεύκανση σε χαµηλές

θερµοκρασίες
•   Υψηλά συµπυκνωµένο, µειώνει την αρνητική επίδραση στο περιβάλλον
•   ∆οσολογείται µέσω του συστήµατος Clax Revoflow

Οδηγίες χρήσης
Χρησιµοποιείστε το σύστηµα Clax Revoflow για να δοσολογήσετε το προϊόν στο
πλυντήριο.
∆οσολογία : 3-4 g/Kg ιµατισµού για µέτριας σκληρότητας νερό/ µέτριους ρύπους. Στην
περίπτωση πρόπλυσης συνιστώνται 3-4 g / Kg ιµατισµού, ενώ η δοσολογία της
κυρίως πλύσης θα είναι λιγότερη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Λευκή σκόνη ελεύθερης ροής
pH (1%): 10,5
Πυκνότητα: 960
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να
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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. 


