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Clax® Plus
Enzymatisch vloeibaar wasmiddel voor het 
wassen van alle soorten textiel

Productomschrijving 
Clax Plus is een compleet enzymatisch vloeibaar hoofdwasmiddel dat speciaal
is ontwikkeld voor gebruik in commerciële, ziekenhuis- en interne wasserijen.
Het product is ontworpen voor zowel handmatige als automatische dosering.
Clax Plus kan toegepast worden in middelhard tot hard water op temperaturen
tussen de 30-90°C. Clax Plus is geschikt voor het wassen van alle (gekleurde) 
katoenen en polyester/katoenen stoffen. Clax Plus is ideaal in te zetten in combinatie 
met Clax Plus Bright om maximaal voordeel te hebben van energiebesparingen en 
gereduceerde textielslijtage geboden door het Clax Plus Bright systeem.

Belangrijke eigenschappen
Clax Plus is een laag alkalisch, mild product, gebaseerd op een effectief mengsel van 
oppervlakte-actieve stoffen, hardheidsbinders, antivergrauwingsmiddelen en enzymen. 
De waskrachtversterker gebaseerd op de hardheidsbinders zorgt voor een lage 
concentratie calciumionen en voorkomt zo de neerslag van wasmiddelcomponenten.

Clax Plus is geformuleerd met een mengsel van anionogene en niet-
ionogene oppervlakte-actieve stoffen wat een goed resultaat geeft bij de verwijdering 
van vuildeeltjes en vettig vuil. De aanwezigheid van enzymen leidt tot de afbraak van 
eiwitten dat de verwijdering van bloed- en voedselvlekken vergemakkelijkt. 

Clax Plus wordt voornamelijk aanbevolen als single-shot hoofdwasmiddel.  
Het kan echter ook worden toegepast in combinatie met een waskrachtversterker 
(voor zwaar bevuild textiel).

Clax Plus wordt gebruikt voor het reinigen van (gekleurd) textiel van ziekenhuizen en 
andere gezondheidszorginstellingen, hotels en restaurants. Hiernaast is het product 
geschikt voor het wassen van tere weefsels.

Clax Plus is onderdeel van het Clax Plus Bright systeem voor perfecte reiniging bij lage 
temperaturen en textielschade. 

Voordelen
• Uitstekend resultaat bij een grote verscheidenheid aan vlekken en vuilsoorten

• Voorkomt vergrauwing van linnen

• Erg effectief bij eiwithoudende vlekken (bijvoorbeeld bloed-en eiwitvlekken)

• Geschikt voor het wassen van tere en gekleurde weefsel

• Onderdeel van het Clax PlusBright systeem

• Uitermate geschikt voor het wassen van (Jonmaster) microvezel producten
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Gebruiksaanwijzing
Dosering is afhankelijk van de wascategorie.

Aanbevolen dosering:

Bevuilingsgraad Dosering (ml/kg droog wasgoed)

Licht 4-11

Normaal 7-16

Voor het beste resultaat
• Gebruik onthard water

• Scheid polyester/katoenen artikelen van andere artikelen en was ze apart

• Scheid wit en gekleurd wasgoed

• Sorteer verder in licht, gemiddeld en zwaar bevuilde artikelen

Technische gegevens

Uiterlijk kenmerken witte vloeistof

pH [onverdund] 7.4

Relatieve dichtheid [20°C] 1.205

Viscositeit [mPA.s; 25°C] 725

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen als specificaties te worden geïnterpreteerd.

Veilige hantering en opslag
Bewaar in originele gesloten cans of (waar van toepassing) in een goedgekeurde opslagtank, niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product staat vermeld in een separaat geleverd 
veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet).


