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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.

Ενισχυτικό πλύσης - κατά των πρωτεινικών ρύπων

Περιγραφή
To Clax Revoflow ENZI είναι ένα υψηλά συµπυκνωµένο ενισχυτικό πλύσης
τασιενεργών και ενζύµων χωρίς φωσφορικά ειδικά σχεδιασμένο για χρύση σε
επαγγελματικά πλυντήρια. Είναι κατάλληλο για χρήση µέσω του συστήµατος Clax
Revoflow για ασφάλεια στη χρήση χωρίς προβλήματα.

Βασικές ιδιότητες
Το Clax Revoflow ENZI είναι ένα υψηλά συµπυκνωµένο ενισχυτικό πλύσης
τασιενεργών και ενζύµων που περιέχει µίγµα αποτελεσµατικών τασιενεργών και
ενζύµων. Τα τασιενεργά αποµακρύνουν άριστα λίπη σε χαµηλές και υψηλές
θερµοκρασίες, ενώ τα ένζυµα αποµακρύνουν πρωτεϊνικούς ρύπους σε µέτριες
θερµοκρασίες. Το προϊόν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τα άλλα προϊόντα του
συστήµατος Clax Revoflow, όταν πρέπει να αντιµετωπιστούν ειδικά προβλήµατα
πλύσης. Στην περίπτωση που η αποµάκρυνση λιπαρών και/ή πρωτεϊνικών ρύπων
είναι δύσκολη, το προϊόν αυτό είναι ιδανικό να χρησιµοποιείται όταν οι θερµοκρασίες
πλύσης είναι περιορισµένες. Το Clax Revoflow ENZI µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί
στην κυρίως πλύση και είναι κατάλληλο για πλύση ευαίσθητου και µάλλινου
ιµατισµού.

Πλεονεκτήματα
•   Αφαιρεί αποτελεσµατικά λίπη και πρωτεΐνες
•   Βελτιώνει την απόδοση της πλύσης σε µέτριες έως 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 : 1-2 g/Kg ιµατισµού ανάλογα µε το επίπεδο των ρύπων κα τη
θερµοκρασία πλύσης.
Το βέλτιστο αποτέλεσµα για την αποµάκρυνση πρωτεϊνικών ρύπων επιτυγχάνεται µε
τη δοσολόγηση του προϊόντος στην πρόπλυση όπου τα
ένζυµα έχουν περισσότερο χρόνο να δράσουν. Εάν το Clax Revoflow ENZI
χρησιµοποιείται ως κυρίως απορρυπαντικό ευαίσθητου ιµατισµού, η δοσολογία
κυµαίνεται σε 3-4 g/Kg ιµατισµού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: ∆ιαυγές υποκίτρινο υγρό
pH: 8
Σχετική πυκνότητα: Σχετική πυκνότητα: 1.035
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να
λαμβάνονται ως προδιαγραφές.
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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. 

Τα τασιενεργά που µπορεί να χρησιµοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοδιασπώµενα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ,
EC648/2004 και των τροποποιήσεών τους.


