
Productomschrijving
Clax Revita is een compleet hoofdwasmiddel dat speciaal geformuleerd is voor gebruik 
in commerciële en interne wasserijen. Het product is ontwikkeld voor automatische 
en handdosering en kan toegepast worden bij zacht tot middelhard water. Clax Revita 
is geschikt voor het wassen van alle witte katoenen en polyester/katoenen stoffen en 
kleurechte artikelen.

Belangrijke eigenschappen
Clax Revita is een enzymatisch waspoeder dat gebaseerd is op een effectief mengsel 
van oppervlakte-actieve stoffen, waterhardheidsbinders, antivergrauwings- en 
anticorrosiemiddelen, alkalische zouten en een bleeksysteem dat werkzaam is bij 
middelhoge temperatuur. Het evenwichtige mengsel van oppervlakte-actieve stoffen 
resulteert in een uitstekende verwijdering van vettig vuil en vuildeeltjes en dispersie 
van vuilcomponenten.

Het waskrachtversterkingssysteem zorgt voor een lage concentratie calciumionen 
waardoor de neerslag van wasmiddelcomponenten voorkomen wordt.

Hardheidsbinders fungeren tevens als anti-vergrauwingsmiddelen door vuildeeltjes 
zwevend te houden (voorkomt het opnieuw neerslaan). Hiernaast zijn er andere 
ingrediënten met antineerslag- en antiverhardingswerking aan het product toegevoegd.

Clax Revita is tevens geformuleerd met silicaten die functioneren als 
anticorrosiemiddelen en een optisch witmiddel dat zorgt voor een langdurige 
witheid. Het product bevat tevens een bleeksysteem voor toepassing bij gemiddelde 
temperaturen (50 - 70 ºC) en bleekstabiliserende middelen die textielschade 
voorkomen. De aanwezigheid van proteolytisch enzym leidt tot eiwitafbraak wat de 
verwijdering van eiwithoudend vuil zoals bloed en voedselvlekken vergemakkelijkt.

Clax Revita is een single-shot hoofdwasmiddel dat gebruikt kan worden voor het 
reinigen van textiel van ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen en voor 
het reinigen van hotellinnen, restaurantlinnen en werkkleding.

Voordelen
• Uitstekend resultaat bij een grote verscheidenheid aan vlekken en soorten vuil

• Gaat vergrauwing van linnen tegen, stabilisatie van vuildeeltjes in het wassop

• Zorgt voor langdurige witheid

• Effectieve bleking bij middelhoge temperatuur (minimale textielschade)

• Voorkomt corrosie van machine-onderdelen

• Effectief bij eiwithoudend vuil (bijv. bloed- en voedselvlekken)
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Gebruiksaanwijzing

Aanbevolen dosering:
Raadpleeg de doseertabel op de zak.

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 zwaarbevuilde artikelen

Technische gegevens
Uiterlijk  Wit vrij vloeiend poeder

Totale alkaliteit [% Na2O;pH 3.6] 20.0

pH [1% oplossing]  10.5

Effectieve dichtheid [g/l]  675

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

Veilige hantering en opslag
Bewaren in originele zakken, niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Volledige richtlijnen over hantering en voor verwijdering zie veiligheidsinformatieblad.
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