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Clax® Saturn
Wasmiddel voor zacht tot hard water 
voor zwaar bevuilde werkkleding

Productomschrijving
Clax Saturn is een hoofdwasmiddel dat speciaal geformuleerd is voor gebruik in 
commerciële wasserijen en wasserijen in eigen beheer. Het product kan gebruikt 
worden bij alle waterhardheden en is geschikt voor het wassen van zwaar bevuild 
katoenen en polyester/katoenen textiel. 

Belangrijke eigenschappen
Clax Saturn is een goed uitgebalanceerd, hoog-alkalisch product dat gebaseerd is op 
een mengsel van zeep, niet-ionogene stoffen, hardheidsbinders, alkalische zouten, 
antivergrauwings- en anticorrosiemiddelen. Dit krachtige, op hardheidsbinders 
gebaseerde, wasmiddel zorgt voor een lage concentratie calciumionen waardoor het 
neerslaan van wasmiddelcomponenten voorkomen wordt. Hardheidsbinders fungeren 
tevens als antivergrauwingsmiddelen doordat ze vuildeeltjes zwevend houden en zo het 
opnieuw neerslaan ervan voorkomen.

Clax Saturn is geformuleerd met silicaten die de belangrijkste bron van alkaliteit vormen 
en tevens fungeren als anticorrosie- en bleekstabiliserende middelen. Het product 
bevat tenslotte ook een optisch witmiddel dat zorgt voor langdurige witheid.

Clax Saturn wordt meestal samen met een non-ionic booster gebruikt. Deze combinatie 
van producten resulteert in een uitstekende verwijdering en dispersie van vettig vuil. 
In combinatie met een bleekmiddel bieden deze producten een krachtig wassysteem 
dat gebruikt kan worden voor het reinigen van zwaarbevuilde werkkleding uit de 
voedingsindustrie, slachthuizen, visverwerkende bedrijven, etc.

Een belangrijk voordeel van Clax Saturn is dat het mogelijk wordt de voorwas over 
te slaan, wat resulteert in een aanzienlijke kostenbesparing op water, energie en tijd.

Voordelen
Gecombineerd met een non-ionic booster:

• Uitstekend resultaat bij zwaarbevuilde werkkleding

• Gaat vergrauwing van het linnen tegen, houdt de vuildeeltjes in oplossing

• Zorgt voor een langdurige witheid

• Vookomt corrosie van machine-onderdelen

Gebruiksaanwijzing
Dosering is afhankelijk van het type wasgoed.

Aanbevolen dosering
Bevuilingsgraad  Dosering (g/kg droog wasgoed)

Licht  6 - 10

Gemiddeld  10 - 18

Zwaar  15 - 30

Voor het beste resultaat
• Gebruik onthard water

• Was polyester/katoenen artikelen apart van ander wasgoed

• Was wit en gekleurd wasgoed apart

• Sorteer verder in licht-, gemiddeld en zwaar bevuilde artikelen
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Technische gegevens
Uiterlijk: wit poeder

Totale alkaliteit (% Na2O;pH 3.6): 32.5

pH (1% oplossing): 12.0

Dichtheid (g/l): 1025

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

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

Zie Veiligheidsinformatieblad voor volledige richtlijnen m.b.t. hantering en verwijdering van het product.
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