
Descrierea produsului: 
Clax Bioextra este un detergent solid profesional de înaltă performanţă 
pentru articole textile. Preparatul a fost conceput pentru dozarea 
automată şi manuală, şi poate fi utilizat pentru toate categoriile de 
duritate ale apei. 
Clax Bioextra este compatibil cu toate tipurile de textile albe sau 
colorate rezistente, din bumbac sau poliester.  
Clax Bioextra a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe baza 
unei evaluări de risc toxicologic de către Departamentul Global de 
Securitate a Produselor (GPS) din cadrul Centrul Global al grupului 
JohnsonDiversey, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală, conform 
destinaţiei. 
 
Proprietăţi de bază: 
Clax Bioextra este un detergent solid enzimatic fără fosfaţi, bazat pe 
un amestec performant de surfactanţi, agenţi sechestranţi pentru 
duritatea apei, agenţi anti-îngălbenire şi anti-coroziune, săruri alcaline şi 
componente generatoare de oxigen activ. Sistemul de surfactanţi 
utilizaţi contribuie eficient la îndepărtarea şi dispersarea murdăriei şi a 
grăsimilor. Sistemul de componente sechestrante pe bază de zeoliţi 
asigură reducerea durităţii apei prevenind precipitarea componentelor 
active ale detergentului în maşina de spălat sau pe fibra textilă. Alte 
ingrediente cu proprietăţi anti-redepunere şi anti-încrustare au fost 
incluse pentru maximum de performanţă în prevenirea îngălbenirii 
fibrelor. 
Clax Bioextra conţine şi silicaţi pentru prevenirea coroziunii, precum şi 
înălbitor optic pentru îmbunătăţirea şi păstrarea strălucirii articolelor 
textile. 
Clax Bioextra conţine un sistem de descompunere a petelor pe bază 
de oxigen activ formulat pentru acţiune la temperaturi moderate (50-

70°C), precum şi stabilizatori ce previn deteriorarea fibrei la temperaturi 
ridicate. Prezenţa unei enzime proteolitice conduce la descompunerea 
petelor de origine proteică precum petele de sânge sau de mâncare. 
Clax Bioextra este un detergent adecvat pentru spălarea într-o singură 
fază, recomandat pentru spălarea textilelor existente în spitale şi alte 
centre de sănătate, în restaurante, precum şi pentru spălarea lenjeriei 
de hotel şi a uniformelor de lucru. 
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Avantaje: 

• Performanţă excelentă pe o gamă diversă de pete şi murdărie 

• Previne îngălbenirea ţesăturilor 

• Păstrează strălucirea culorilor 

• Descompune petele la temperaturi moderate prin acţiunea oxigenului activ 

• Foarte eficient împotriva petelor de sânge sau de origine alimentară 

• Previne coroziunea părţilor componente ale maşinii 

• Biodegradabil conform cerinţelor directivelor CEE 

• Nu conţine fosfaţi 
 
Instrucţiuni de utilizare: 
Dozare recomandată: 
- 26 g/kg rufe (42 ml/kg) 
 
Recomandări pentru rezultate optime: 

• Utilizaţi apă dedurizată. 

• Separaţi articolele din bumbac de cele sintetice. 

• Separaţi articolele de culoare albă de cele colorate. 

• Sortaţi articolele după gradul de murdărire. 

• Pentru spălarea articolelor cu grad ridicat de murdarie utilizaţi Clax Bioenzim în pre-spălare la un 
dozaj de 10 – 20 g/kg (17 – 33 ml/kg) şi Clax Bioextra în spălarea principală la un dozaj identic şi 
temperatură de 60 – 90

0
C. 

 
Date tehnice: 
Aspect:      pulbere granulată 
Densitatea specifică (kg/m

3
):   645 

pH (1% soluţie):     10.5 
Datele de mai sus sunt tipice unei producţii normale şi nu trebuie interpretate ca specificaţii de calitate. 
 
Informaţii de manipulare şi depozitare în siguranţă: 
Păstraţi exclusiv în ambalajul original, departe de acţiunea directă a razelor solare şi de temperaturi 
extreme. Informaţii complete referitoare la clasificarea preparatului concentrat, manevrarea şi îndepărtarea 
în siguranţă a acestuia, în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH) se regăsesc în Fişa cu date
de securitate, disponibilă separat.  
 
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei inscripţionată pe ambalaj, în condiţiile menţionate. 
 
Informaţii referitoare la conformitatea cu reglementările specifice: 
Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului European al Detergenţilor 
648/2004/EC, surfactanţii utilizaţi în compoziţia acestui preparat îndeplinind condiţiile de biodegradabilitate 
finală, conform anexei III la Regulament. 
 
Ambalare:   
Codul:    Dimensiunea ambalajului: 
VG12168   Sac din plastic de 18 Kg.   
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