
40A1
Productomschrijving
Clax® Sonril conc is een geconcentreerd vlekverwijderingsmiddel voor wasgoed dat 
speciaal geformuleerd is voor gebruik in commerciële wasserijen, wasserijen in de 
gezondheidszorg en in eigen beheer. Het product kan gebruikt worden voor alle soorten 
textiel (behalve nylon) en dient toegepast te worden in de hoofdwas bij temperaturen 
tussen 70 - 90 °C.

Belangrijke eigenschappen
Clax® Sonril conc is een evenwichtig en effectief geconcentreerd bleekmiddel op 
basis van waterstofperoxide dat werkzaam is bij hoge temperaturen. Het is een zeer 
dunne vloeistof die makkelijk verpompbaar is, wat voor een optimale toevoer in de 
wasoplossing zorgt. Dit product kan gebruikt worden bij alle soorten textiel (behalve 
nylon), inclusief gekleurde artikelen, bij 70 - 90 °C. Wanneer gebruikt volgens de 
gebruiksaanwijzing, beperkt Clax® Sonril conc textielslijtage en kleurverlies tot een 
minimum.

Let erop dat bloedvlekken zich kunnen vasthechten wanneer ze in contact komen 
met peroxide en daardoor moeilijk te verwijderen zijn. Daarom is het ten zeerste 
aan te raden om contact met een peroxide bleekmiddel tijdens de eerste fase van 
het wasproces (t = 0 - 7 minuten) te vermijden. Het is aanbevolen om textiel met 
bloedvlekken in de voorwas te behandelen met een enzymatisch product. Voor meer 
informatie betreffende het gebruik, gelieve de gebruiksaanwijzing te consulteren.

Diversey hanteert hoge normen voor de wereldwijde veiligheid van mens en milieu. 
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het veiligheidsprofiel voor mens 
en milieu van de Diversey producten, gelieve contact op te nemen met onze lokale 
technische verantwoordelijke of met de commerciële verantwoordelijke.

Voordelen
• Uitstekende vlekverwijdering op alle soorten textiel, inclusief gekleurde stoffen

• Gemakkelijk te doseren

• Minimale slijtage aan het textiel indien gebruikt volgens gebruiksaanwijzing
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Gebruiksaanwijzing

Dosering afhankelijk van het type wasgoed.

Aanbevolen dosering: 1.7 - 3.4 ml/kg droog wasgoed.

Specifieke aanbevelingen
• Clax® Sonril conc is het meest effectief bij temperaturen > 80 °C.

• Bij deze temperaturen is de pH van de wasoplossing tussen de 9 en 10.7.

• Toepassing bij hoge temperaturen en een pH > 10.7 kan leiden tot chemische schade 
aan natuurlijke vezelfs zoals katoen.

• Voor optimaal bleekresultaat bij lagere temperaturen (60 - 80 °C), dient dit 
product gebruikt te worden bij een pH van 11 - 11.5; onder deze omstandigheden is 
textielschade minimaal.

• Bij temperaturen onder 60 °C is het bleekresultaat minimaal.

• Peroxide bleekmiddelen zijn niet geschikt voor ontsmetting.

• Gebruik Clax® Sonril conc niet voor het wassen van nylon (polyamide; bvb. HTN 
stomatten).

Technische gegevens

Uiterlijk Kleurloze, heldere vloeistof

Relatieve Dichtheid bij 20 °C 1.13

Beschikbare Zuurstof [%] 14.0

De bovenstaande gegevens zijn typisch bij normale productie en dienen niet opgevat te 
worden als specificatie.

Veilige hantering en opslag

Bewaren in originele gesloten verpakking of (waar van toepassing) in een 
goedgekeurde opslagtank, niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van dit product wordt 
beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer Verpakkingsgrootte

7517008 20 L

7517009 200 L
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