
 

Fsisk – kemiske data 
 

Egenskaber 
 

Rengøringsforstærker-

virkemiddelkoncentrat med 

sensationel rengøringseffekt.  

Fri fra VOC og forstærkende 

midler Anvendelse i perklor og 

kulbrinte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

� Højkoncentreret 
virkemiddelkombination 

� Uden forstærkende midler og VOC; 
derved meget udbytterigt 

� På trods af ekstrem lav dosering kraftfuld 
og hygiejnisk 

� Beskytter mod, at tøjet bliver gråt, og 
giver rengjorte tekstiler en neutral duft 

� Meget sparsom i anvendelse; i 
forbindelse med aktivsubstansernes høje 
substativitet til tekstilet fører dette til 
færre destillationsrester 

� Fiberplejende appreturer og tilforladelig 
antistatik nedsætter finishbekostningerne; 
komforten ved den rengjorte beklædning 
forbedres vedvarende 

� Særlig økonomisk; anvendelse af 
yderligere produkter er ikke nødvendig 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

� CLIP GREEN CONC sørger i 
rengøringsmaskinen for et optimalt 
tørringsforløb; fnugkondensering i 
knapfiltret undgås 

� CLIP GREEN CONC skummer svagt i 
rengøringsmaskinen og ved 
destillationen 

� Destillationsresten fra CLIP GREEN 
CONC er flydende og kan pumpes 

 
 
 
 

Udseende: klar, lysegul væske 

Tæthed: 1,00 g/ml (20°C) 

Viskositet: 150 - 250 mPas (20°C) 

pH-værdi: 7,5 - 8,5 

Flammepunkt: over 100 °C 

Opløselighed: kan opløses i 
perchlorethylen og KWL 

over + 7°C klar, flydende 

Kuldeforhold: ved 0°C fast, efter 
opvarmning klar, flydende 

 



Alle oplysninger baserer på vor nuværende viden. Anvendelsen af produktet skal tilpasses de pågældende driftsforhold. 
Eventuelle forpligtelser kan ikke udledes. 
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Anvendelse 
 

Brug og opbevaring 
 

 
 

Vejledende koncentration: 

1,5 ml CLIP GREEN CONC pr. liter 
farvebad i tank og filter 
 
Eftersætning: 

To-badsmetode 
(1. bad til destillation) 
Dosering i det 2. bad: 35 ml CLIP GREEN 
CONC pr. 10 kg maskinkapacitet 
 
Ét-badsmetode 
20 ml CLIP GREEN CONC pr. 10 kg 
maskinkapacitet. 
 
Fordetachering 

I PER à PRENETT MAX og PRENETT CS 
I KWL à PRENETT CS 
 
Vær venligst opmærksom på de tekniske 
anvisninger til pletfjernermidlet 
 
Henvisning til fordetachering: 

Ved indfarvninger, der ikke er vådstærke, 
som det kan forekomme hos viskose, silke, 
bomuld, linned, mikrofibre, acetat, er der 
ved pletfjerneren risiko for pletvise 
farveforandringer hhv. farvetab. 

I tvivlstilfælde bør der ikke fjernes pletter 
før rengøring. 
 

 
 
CLIP GREEN CONC kan i lukket emballage 
opbevares i mindst 12 måneder. 
Produktet er ikke frostmodtageligt, men 
bliver ved temperaturer under +10°C 
tyktflydende og ved 0°C fast. 
For upåklagelig dosering bør det før 
anvendelse have en temperatur på mindst 
+ 15°C. 
 

 


