
Új fogalom a fenntarthatóság területén 
A Clax Advanced pontosan azt kínálja önnek, amire szüksége van – kiemelkedő 
minőségű, mindig tiszta és ragyogó textíliák alacsony mosási hőfokon, ami csökkenti 
a működési költségeket és a környezetre gyakorolt hatást.

Maximális működési hatékonyság
• Optimalizálja a mosás folyamatát 
• Alacsony hőfokon is eredményes, így 

használatával vizet és áramot takarít meg
• Csökkenti a mosási ciklusok hosszát

• Növeli a munkahatékonyságot

Növeli a mosás 
eredményességét
• Kiemelkedő fehérséget és

puhaságot kínál 
• Az iparági átlagnál kedvezőbb 

újramosási arányt biztosít
• Kiemelkedő frissesség, a törülköző 

használata során újraaktiválódó 
illatanyagnak köszönhetően

• Kiváló higiéniai jellemzőket biztosít

Csökkenti ökológiai 
lábnyomát
• Csökkenti az áram- és 

gőzfelhasználást 
• Csökkenti a vízfelhasználást 
• Csökkenti a C02-kibocsátást
• Növeli a textíliák élettartamát

Hatékonyság Eredményesség Fenntarthatóság
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Bizonyított hatékonyság
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vagy 3 olimpiai 

úszómedencényi 
csökkentés

akár 
40%

kal kevesebb

GŐZ
felhasználás

vagy 600 
tonnányi 

csökkentés

akár 
15%

kal kevesebb

ENERGIA
felhasználás

vagy 5.000 kWh 
csökkentés

akár 
16%

os

MOSÁSI 
IDŐ 

csökkentés

vagy 150 
munkanappal 

csökken

a 
TEXTÍLIÁK 

Élettartama akár 

30% 
kal nő
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SZENNYVÍZ 
mennyiség

vagy 8.000 kl-lel 
csökken

 
CO2

kibocsátás akár  

100 
tonnával csökken

Alacsony hőfok Nagy teljesítmény

A Diversey elkötelezetten támogatja partnereit azon törekvésükben, hogy vállalkozásukat az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésével fenntarthatóvá tegyék, és közben csökkenthessék működési költségeiket is. A Clax Advanced számos országban 
bizonyította hatékonyságát 4- és 5 csillagos hotelekben és bentlakásos ápoló otthonokban egyaránt. Használatát az  
áram- és vízmegtakarításból fakadó jelentős működésiköltség-csökkenés*, és a hulladék csökkenése kísérte. A mosóhatást és a 
közműfelhasználás-csökkenését egy jó nevű, független mosószer-kutatóintézet, a Hohenstein laboratórium is igazolta.

*A megtakarítások éves szinten értendők.  

** Ez csaknem 2560, 10 évig növekvő fa szén-dioxid megkötésének felel meg.

Főmosószer Fehérítőszer Hatásfokozók Semlegesítőszer Öblítőszerek

Clax Profi 
Clax Plus

Clax Personril 
Clax Bright

Clax 100 / Clax 200 
Clax Build 
Clax Enzi

Clax Neutrapur Clax Deosoft breeze

Vegye fel a kapcsolatot még ma a Diversey képviselőjével, vagy látogasson el weboldalunkra: www.diversey.com
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