Rengøringsforstærker-koncentrat med
højaktiv lugtabsorber, neutral duft,
udmærket antistatik og
komfortappretur for rensning af
tekstiler.
Anvendelse i perchlorethylen og
kulbrinte opløsningsmidler (KWL)

Egenskaber


CLIP COMFORT bevirker igennem sin
særlige rengøringsydelse hygiejnisk
renhed og bekytter de rensede tekstiler
omfattende for forgråning.



CLIP COMFORT har højaktive,
lugtabsorberende egenskaber, som
giver det rensede tøj en neutral og frisk
duft.







CLIP COMFORTs lugtabsorption er så
udpræget, at også intense belastninger
fra femmedlugte, såsom røg og
kropsudskillelser bliver fjernet på
tilforladelig vis.
Dette gør at CLIP COMFORT også er
egnet til at behandle overtøj fra
plejehjem og tekstiler efter vand- og
brandskader.
Fiberplejende appreturer og den
tilforladelige antistatik mindsker
finishanstrængelser; bærekomforten af
det rensede tøj bliver vedvarende øget.



CLIP COMFORT undgår aflejringer og
fortykkelser af fnug i rensemaskinen.
Dette bevirker at tørreprocessen kan
afvikles på optimal vis.



CLIP COMFORT indeholder ingen VOC
(flygtige organiske forbindelser );
destillationsresten forbliver flydende op
pumpbart.

Kemisk-fysikaliske data
Udseende:

klar, lysegul væske

Tæthed:

0,92 g/ml (20°C)

Viskositet:

50 - 100 mPas (20°C)

pH-værdi:

7,0 - 8,0

Flammepunkt:

Over 100 °C

Opløselighed:

opløselig i perchlorethylen, kulbrinte opløsningsmidler

Kulderesistens
uklarhedspunkt < 0°C
:

Brug og lagring
Anvendelse
Vejledende koncentration:
2 – 3 ml CLIP COMFORT per liter væske
i tank og filter
Påfyld:
Tobadsmetode
(1. bad til destillation)
dosering i 2. bad  75 ml CLIP
COMFORT per 10 kg maskinkapacitet

CLIP COMFORT kan i lukket forpakning
lagres i mindst 12 måneder.
Produktet er ikke følsomt over for frost,
men bliver tykflydende ved lave
temperaturer.
For korrekt dosering skal produktet før
anvendelse opvarmes mindst til + 15 °C.

Enkeltbadsmetode
50 ml CLIP COMFORT per 10 kg
maskinkapacitet.
Pletrens:
I PER  Prenett Max og Prenett Pur
I KWL  Prenett Pur og Prenett CS
Læs produktblade af de pågældende
pletrensningsmidler omhyggeligt.
Bemærk:
Ved ikke vandægte farvninger, som kan
forekomme hos viskose, silke, bomuld,
lærred, mikrofibre, acetat er der under
pletrensningen fare for lokale ændringer
eller tab af farve.
I tvivlstilfælde skal pletrensingen
udelades.

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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