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Koncentrerad tensidbaserad tvättförstärkare med
enzymer

Produktbeskrivning
Clax Enzi är en högkoncentrerad fosfatfri tvättförstärkare uppbyggd av en
kombination av nonjontensider och enzymer.

Produktegenskaper
Clax Enzi är en högeffektiv tvättförstärkare uppbyggd av en kombination av
nonjontensider och protolytiskt enzym. Produkten ger särskilt bra resultat på fett,
vegetabiliska oljor och proteinrik smuts. Clax Enzi har en mycket hög
emulgeringsförmåga och förhindrar återsmutsning av tvättgodset. Det protolytiska
enzymet spjälkar effektivt protein så att dessa blir vattenlösliga. Exempel på smuts
som innehåller sådana proteiner är blod, svett, hudpigment och kött. Clax Enzi används
huvudsakligen i kombination med det vanliga tvättmedlet. I kombination med ett
vanligt tvättmedel är tvättförstärkarens uppgift att öka emulgeringen av smuts från
fett, vegetabilisk olja och protein. Produkten förbättrar avsevärt tvättresultatet för
svårt smutsad vittvätt, kulörtvätt och polyester/bomull. Kombinationen är mycket
effektiv på arbetskläder från livsmedelsindustrin, restauranger och sjukhus. Clax Enzi
innehåller inte optiskt vitmedel och passar därför utmärkt på kulört tvättgods.
Dessutom kan det användas som huvudtvättprodukt för fintvätt.

Produktfördelar
•   Utmärkt tvättresultat på smuts från fett, olja och protein
•   Ökar tvättprestandan vid medium och lägre temperaturer
•   Högkoncentrerad för att begränsa miljöpåverkan
•   Passar även som huvudtvättprodukt för fintvätt

Bruksanvisning
Dosering beror på tvättgodsets smutsighetsgrad. Bäst resultat kan uppnås om Clax
Enzi doseras i förtvättsprogrammet för proteinavlägsnande, där enzymerna har mer tid
att verka. När Clax Enzi används som huvudtvättmedel för fintvätt rekommenderas en
dos av 3 - 4 g/kg.
Rekommenderad dosering:
Smutsighetsgrad   Dosering (ml/kg torrt tvättgods)
Lätt                      1 - 2
Medel                   2 - 3
Hög                      3 - 6
För optimal effekt av enzymerna bör kontakten med tvättgodset inte understiga 10
minuter.
Det är mycket viktigt att Clax Enzi aldrig tillsätts i samma tvättlösning som
klorblekmedel, eftersom klor snabbt bryter ner enzymerna.
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Teknisk information
Utseende: klar, färglös vätska
pH (koncentrat): 8
Densitet: 1,035
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad. Förvara i originalförpackning samt undvik
extrema temperaturer.
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