
 

Egenskaber 
 

Lugtadsorber for vasketøj til 
fjernelse af fremmede lugte 

 

Kemisk-fysikaliske data 
 

Anvendelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OTTALIN ODX eliminerer ubehagelige 
lugte fra textiler, tæpper og gardiner. 

 OTTALIN ODX bliver brugt ved vask af 
textiler fra områder alderdomshjem, 
arbejdstøj, sportstøj, beskyttelses-
dragter når der findes forureninger med 
intens lugt. 

 OTTALIN ODX kan bruges til 
restaurere textiler fra oversvømmelser 
eller brandskader. Røglugt bliver 
elimineret eller mærkbar reduceret. 

 OTTALIN ODX giver vaskede hhv. 
vådrensede textiler en behagelig frisk 
lugt. 

 OTTALIN ODX kan i vaskeprocessen 
bruges ved pH mellem 6,5 og 9,5 

 Fortrinsvis bliver OTTALIN ODX brugt i 
det sidste skyllebad. 

 OTTALIN ODX kan i det sidste 
skyllebad bruges sammen med 
syretilsætninger indtil pH 5,0,  samtidig 
brug af  kationiske avivager eller 
blødgøringsmidler hæmmer virkningen. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 OTTALIN ODX har lav viskositet og kan 
dermed uden problemer doseres 
automatisk 

 OTTALIN ODX er dermatologisk testet 
 
 
 
 

Udseende: klar, lysegul opløsning 

Spec. vægt: 1,0 g/ml 

pH-værdi: 8 

viskositet: 5 – 30 mPas (20 °C) 
 

 

 

 
 
Anbefalet koncentration: 1 –  3 ml 
OTTALIN ODX per liter flotte 
 
I sidste skyllebad  

Tilsæt det sidste skyllebad 3-5 ml 
OTTALIN ODX per vasketøj, 
Flotterelation 1: 4 indtil 1:5. Skal indvirke i 
mindst 3 min. OTTALIN ODX kan i det 
sidste skyllebad bruges sammen med 
syringsmidler.  
 
Finvask / Easy-care 30 – 60°C  

OTTALIN ODX kan med 3-5 ml per kg 
vasketøj sammen med vaskemidlet 
direkte doseres i vaskebadet. 
Vaskeflottens pH må ikke være højere 
end 9,5. 



Alle oplysninger svarer til vores aktuelle viden. Brugen af produktet skal svare til de lokale driftsforhold. Der kan 
ikke udledes forpligtelser. 
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Brug og lagring 
 

Sætte i støb i balje 

Enkeltdele kan afhængig af 
lugtintensiteten og graden af forurening 
sættes fra koldt til 30 °C  sættes i støb. 
Afspændingsmidler er ike nødvendige. 
Koncentrationen skal være ca. 3 – 5 ml 
OTTALIN ODX per liter. Behandlingen 
varer i 20 minutter. Vask derefter i 
henhold til textilens følsomhed.. 
 
Sprøjte 

For at eliminere lugte fra ikke vaskbare 
artikler som fx. polstrede stoffer, tøjdyr, 
textile dekorationer kan OTTALIN ODX 
påsprayes ufortyndet eller blandet med 
vand i forhold 1:2 med et egnet 
sprøjtesystem (håndpumpe eller  
blomstersprøjte), såfremt artiklens 
vandægthed tillader det. Skal derefter 
tørres. 
 
 
Bemærk 

OTTALIN ODX må ikke bruges sammen 
med blødgøringsmidler eller kationiske 
textilefterbehandlinger. OTTALIN ODX er 
lugtadsorber for skyllezonen hhv. additiv 
for vaskeprocessen.  Det erstatter ikke 
vaskemidlet. 

Textilrensning i opløsningsmidler 

For at eliminere fremmedlugte i rensning 
med opløsningsmidler anbefales ved 
ufølsomme textiler at tilsætte 0,5 % 
OTTALIN ODX i relation til varens vægt i 
det første rensebad, når niveau'et 1:3 er 
opnået. Rens derefter 3 min. i 
pumpekredsløb. Ved folsømme textiler af 
angora-uld, kashmere, fin merino-uld eller 
andre textiler med risiko for  
krympeskader skal der tages hensyn til 
textilens egenskaber.  

Ved rensning af arbejdstøj af bomuld eller 
polyester/bomuld i opløsningsmidler 
tjener tilsætning af 0,5 % OTTALIN ODX i 
relation til maskinkapaciteten til fjernelse 
af fremmedlugte som fx. sved. 

Som sædvanlig bliver rensnings-
forstærkeren tilsat det andet bad.  

 
 
 
 
 
I lukkede beholdere kan OTTALIN ODX 
lagres i mindst 12 måneder. Emballagen 
skal eftert hver udtagning igen lukkes 
tæt.. 
 


