
Clax Sumetta G
Kompakt kulörtvättmedel med blekeffekt

UK Master Version
Translations to be made below

www.diversey.com
© 2012 Diversey, All Rights Reserved

Produktbeskrivning
Clax Sumetta G är ett komplett kulörtvättmedel för professionell 
tvätt. Produkten kan användas både i mjuka- och medelhårda vatten.
Clax Sumetta G är främst avsedd för kulörtvätt av textilier i bomull 
och polyester/bomull, men även för tvätt av vita textilier.

Produktegenskaper
Clax Sumetta G  är ett enzymbaserat kulörtvättmedel uppbyggt 
av en effektiv kombination av tensider, avhärdningsmedel, 
skyddskolloid, alkalier och blekmedel. Den välbalanserade 
kombinationen av tensider ger en mycket god emulgeringsförmåga 
av fet smuts. Komplexbildaren (fosfat) i tvättmedlet ger en god 
avhärdningsförmåga av vattnet samtidigt som den tillsammans
med skyddskolloiden effektivt förhindrar återutfällning av 
smuts och salter på tvättgodset. Produkten innehåller TAED-
systmet för effektiv fläckborttagningsförmåga vid 50 – 70 °C och 
stabiliseringsmedel för att minska risken för kemiskt slitage på 
tvättgodset.
Clax Sumetta G innehåller också ett protolytiskt enzym som 
effektivt spjälkar proteiner så att dessa blir vattenlösliga. Exempel på 
smuts som innehåller sådana proteiner är blod, svett, hudpigment 
och kött.
Clax Sumetta G är ett komplett tvättmedel för kulör- och vittvätt 
inom bl.a .sjukvård, hotell och restaurang.

Bruksanvisning
Doseringen är beroende av tvättgodsets smutsighetsgrad.
Rekommenderad dosering (g/kg torrt tvättgods):

Läs vidare på baksidan >>

Produktdata

HinkArt. nr. 5823067 1x10 kg 

Art.nr. 101101033       1x20 kg Hink

Dosering g/kg

Smutsighets-
grad

Mjukt vatten 
0–6° dH

Medelhårt vatten 
7–13 ° dH

Hårt vatten 
14-20 ° dH

Lätt 7 10 15

Normalt 10 15 20

Svårt 15 20 25
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För bästa resultat:
`` använd avhärdat vatten
`` tvätta alltid polyester/bomull separat
`` blanda aldrig kulört och vitt tvättgods
`` sortera tvätten efter smutsighetsgrad i lätt, normalt och svårt smutsat tvättgods

Teknisk information
Utseende:    vitt, torrblandat pulver
pH [koncentrat]:         10,2
Volymvikt [g/l]:            950

Skyddsföreskrifter och lagring
Förvaras i sluten originalförpackning som inte utsätts för extrema temperaturer.
Övrig information om hantering av produkten lämnas på separat säkerhetsdatablad.

Miljöinformation
Märkt med Svanen, licensnummer 3093 0001.
Produkten innehåller fosfat och är därför ej lämplig för användare som inte är anslutna till kommunal rening.




