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Waskrachtversterker met enzymen
Omschrijving
Clax Revoflow ENZI is een zeer geconcentreerd, fosfaatvrije wasactieve/enzymatische
booster specifiek geschikt voor het Clax Revoflow doseersysteem.
Eigenschappen
Clax Revoflow ENZI is een zeer geconcentreerde waskrachtversterker/ enzymatische
booster gebaseerd op een mengsel van oppervlakte-actieve stoffen en enzymen. De
oppervlakte-actieve stoffen zorgen voor een uitstekende vetverwijdering, bij zowel
hoge als lage temperaturen. De enzymen zorgen voor een effectieve verwijdering van
eiwithoudende vlekken bij gemiddelde temperaturen. Clax Revoflow ENZI wordt
voornamelijk gebruikt samen met alkaliteitsversterkers en/ of hoofdwasmiddelen die
ook te gebruiken zijn voor het Clax Revoflow doseersyseem. In combinatie met
hoofdwasmiddelen is de hoofdfunctie het verbeteren van het binden van vettig vuil en
de verwijdering van eiwithoudend vuil, waardoor een beter wasresultaat wordt
verkregen bij zwaar bevuild textiel. Clax Revoflow ENZI kan ook worden gebruikt als
hoofdwasmiddel, specifiek voor fijne was en wol.
Voordelen
• Zeer effectief bij eiwithoudend vuil (bijvoorbeeld bloed-en voedselvlekken).
• Uitstekende verwijdering van vetvlekken.
• Verhoogt wasresultaat bij lage tot gemiddelde temperaturen.
• Zeer geconcentreerd product, waardoor er kleinere verpakkingen nodig zijn. Dit is
minder belastend voor het milieu.
• Het Clax Revoflow doseersysteem biedt alle voordelen van het automatisch doseren.
Gebruiksaanwijzing
Gebruik het Clax Revoflow doseersysteem om het product in de wasmachine te
doseren. De aanbevolen dosering is ongeveer 1-2 g/Kg linnen, afhankelijk van de
vervuilingsgraad en wastemperatuur. Voor een optimale werkingdient dit product in de
voorwas te worden toegepast voor het verwijderen van eiwithoudend vuil, waardoor de
enzymen meer tijd hebben om hun werking te doen. Indien Clax Revoflow ENZI wordt
gebruikt als hoofdwasmiddel voor fijne was, dan wordt een dosering van 3-4 g/Kg
geadviseerd.

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, lichtgele vloeistof
pH (1% oplossing): 8
Bulkdichtheid (g / l): 1.035
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.
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