PROFESSIONELE TEXTIELWASSERIJSYSTEMEN
SCHOON. VEILIG. EFFICIËNT.

Taxat Clean
HOOGKWALITATIEF UNIVERSEEL
DETERGENT – LAGE TEMPERATUUR
Geconcentreerd ecologisch universeel detergent. Hoogkwalitatief en werkzaam bij
lage temperaturen.  
n Sterke wasprestaties, reeds vanaf 30°C
n Zeer helder, schoon textiel dankzij de innovatieve formule
n Bespaart energie en tijd
n Lage dosering dankzij de geconcentreerde formule
n EU Ecolabel-gecertificeerd
n Voor alle wasbaar textiel dat bestaat uit polyester, katoen, polyester / katoen, acryl,
polyamide, linnen, viscose en lycra. Niet gebruiken op wol en zijde.
n Voor elk type wasmachine en alle waterhardheden
				

DE 006/009
ALGEMENE DOSEERAANBEVELING IN g EN ml PER kg DROOG TEXTIEL
(aangepast aan het vuiltype, soort textiel, machinetype en wasproces)
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Medium bevuild
Hoofdwas
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0-7
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8-14

12-25

15
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19
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3

15-21

25-37

20

22

22

31

24

34

Waterhardheid

Contacteer de lokale watermaatschappij om de waterhardheid te bepalen
Doe een voorwas bij zwaarbevuild textiel

Volg de wasaanbevelingen van de textielfabrikant.
FYSISCHE EN CHEMISCHE DATA
pH-waarde*: 9,7-10,7
Dichtheid: 600-800 g/l

OPSLAG
Bewaar op een koele, droge plaats.
Packaging
Zak van 15 kg

*(1% oplossing in zacht water)

Safety
Uitsluitend voor professioneel gebruik.
Raadpleeg het productetiket en
veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.
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BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
n 
De nieuwe formule voor lage temperaturen
combineert wassen, complexering en op
zuurtsof gebaseerde componenten voor
vlekverwijdering.
n 
Voldoet aan de hoogste vereisten op het vlak
van witheid, ontvlekken en geurverwijdering,
reeds vanaf 40°C.
n 
Bespaart 20°C vergeleken met de
gebruikelijke 60°-wasprocessen en tot 40%
energiekosten. Met Taxat Clean wint u ook tijd
dankzij de kortere wasprocessen op lagere
temperatuur.
n 
Beschermt textiel en machines tegen
waterhardheid en zware metalen.
n 
Verlengt de levensduur van het textiel dankzij
de speciale formule en het wasproces bij lage
temperatuur.

SAMENSTELLING
Zeolieten, non-ionische surfectanten, op
zuurstof gebaseerde bleekmiddelen, anionische
surfectanten, fosfonaten en polycarboxylaten.
Bevat enzymen, parfum en optisch wit.
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Licht bevuild
Hoofdwas

ECOLOGISCHE CERTIFICATIE
De EU Ecolabel-certificatie bewijst dat het
product voldoet aan de hoogste ecologische
standaarden.

