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Οξαλικό οξύ σε σκόνη για την ανάκτηση ιματισμού
από λεκέδες σκουριάς

Περιγραφή
Το Clax Rust Reclaim είναι μια φόρμουλα με βάση το οξαλικό οξύ, ειδικά σχεδιασμένη
για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
ανάκτηση ιματιμσού με λεκέδες σκουριάς που δεν έχουν αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια
της πλύσης.

Βασικές ιδιότητες
Το Clax Rust Reclaim είναι μια εξαιρετικά συμπυκνωμένη σκόνη που αφαιρεί
αποτελεσματικά τη σκουριά μαζί με τη συσσώρευση σιδήρου και άλλων μετάλλων.
Προσφέρει μια διαδικασία αποκατάστασης που μειώνει το κόστος αντικατάστασης
σεντονιών και βελτιώνει το κόστος της διαδικασίας πλύσης. Το Clax Rust Reclaim
χρησιμοποιείται επίσης σε συνδυασμό με το Clax Renova για την ανάκτηση ιματισμού
με σταθερούς λεκέδες από αντηλιακό, στα πλαίσια ειδικού προγράμματος πλύσης.

Πλεονεκτήματα
•   Εξαιρετικά αποτελέσματα στη διαδικασία ανάκτησης ιματισμού με λεκέδες

σκουριάς
•   Μειώνει τις επαναπλύσεις
•   Διατηρεί τον ιματισμό κατάλληλο για χρήση περισσότερο
•   Παρέχει αστραφτερά αποτελέσματα στον ιματισμό με λεκέδες από σκουριά

Οδηγίες χρήσης
Η συνιστώμενη δόση είναι 6 g / kg ιματισμού. Πάντα χρησιμοποιείται ως μέρος ενός
προγράμματος πλύσης που περιέχει και άλλα απορρυπαντικά. Συμβουλευτείτε έναν
ειδικό της Diversey για περισσότερες λεπτομέρειες. Ένα πλήρες πρόγραμμα
αποκατάστασης μπορεί να απαιτήσει άλλα προϊόντα ανάλογα με το είδος του ρύπου.
Για να ανακτήσετε τα λευκά είδη με λεκέδες από τσάι, κρασί ή φρούτα,
χρησιμοποιήστε Clax Peroxy. Για να αναζωογονήσετε τον ιματισμό από επίμονους
ρύπους ή λιπαρές κηλίδες, χρησιμοποιήστε Clax Saturn ή Clax Pasta. Για την
αποκατάσταση λευκού βαμβακερού ιματισμού σε περίπτωση μεταφοράς βαφής,
χρησιμοποιήστε Clax Sinox. Για να αποτρέψετε λεκέδες από λάδια αντηλιακού ή για
να αναζωογονήσετε ιματισμό με σταθερούς λεκέδες από αντηλιακό χρησιμοποιήστε
Clax Renova.

*H παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε να
συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Λευκή σκόνη
pH (1% διάλυμα): 1,8
Σχετική πυκνότητα (g/L): 875
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.
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