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Οδηγούμε τη βιωσιμότητα σε νέα επίπεδα 
Το Clax Advanced προσφέρει τη λύση που χρειάζεστε για τα αποτελέσματα που
θέλετε — απόλυτη καθαριότητα και λάμψη σε χαμηλές θερμοκρασίες πλύσης,
για να μειώσετε το λειτουργικό κόστος και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Μεγιστοποίηση της 
λειτουργικής απόδοσης

 • Βελτιστοποιεί τη διαδικασία της πλύσης
 • Εξοικονομεί νερό και ενέργεια σε πλύση

με χαμηλές θερμοκρασίες
 • Συντομεύει τους κύκλους πλύσης
 • Αυξάνει την παραγωγικότητα

Μείωση περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος

 • Μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας και την παραγωγή αερίων 
θερμοκηπίου

 • Μειώνει την κατανάλωση νερού
 • Μειώνει τις εκπομπές CΟ 2 
 • Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του

ιματισμού
 • Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον

Ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας

 • Απόλυτη λευκότητα και απαλότητα
 • Ξεπερνά τα βιομηχανικά πρότυπα

επανάπλυσης
 • Απόλυτη φρεσκάδα, καθώς το άρωμα

ενεργοποιείται κάθε φορά που οι 
επισκέπτες χρησιμοποιούν τις πετσέτες
τους, βελτιώνοντας την εμπειρία του 
επισκέπτη

 • Εξαιρετική υγιεινή

ΑποτελεσµατικότηταΑποδοτικότητα Βιωσιµότητα



ClaxAdvanced: αποδεδειγμένη απόδοση
Η Diversey βοηθά με αφοσίωση τους πελάτες της να αυξήσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους, μειώνοντας την 
εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, και περιορίζοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό κόστος. Η επιτυχία του Clax Advanced 
έχει αποδειχθεί σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολυτελή ξενοδοχεία και οίκους ευγηρίας, με ουσιαστική 
λειτουργική εξοικονόμηση* ενέργειας και νερού, μειώνοντας ταυτόχρονα τα απόβλητα. Η απόδοση της πλύσης και η 
οικονομία στους λογαριασμούς ρεύματος και νερού έχουν επίσης πιστοποιηθεί από τα εργαστήρια Hohenstein, ένα 
καταξιωμένο ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο για το πλύσιμο των ρούχων.
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Μειώνει την
κατανάλωση 

ΝΕΡΟΥ
έως και

35%
ή 8.000 m3, όγκος
ίσος µε 3 πισίνες

ολυµπιακών
διαστάσεων

Μειώνει την
παραγωγή 
ΑΤΜΟΥ

έως και

40%
ή 600 τόνους

Μειώνει την
κατανάλωση 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ

έως και

15%
ή 5.000 kWh

Μειώνει την
εκποµπή 

CO2
έως και

100
τόνους**

Μειώνει την
παραγωγή 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
έως και

35%
ή 8.000 m3

Μειώνει τον
ΧΡΟΝΟ
ΠΛΥΣΗΣ

έως και

16%
ή 150 ηµέρες

εργασίας

Παρατείνει τη

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΖΩΗΣ ΤΩΝ
ΛΕΥΚΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ
έως και

30% 

Χαµηλή θερµοκρασία Υψηλή απόδοση

*Αφορά εξοικονόμηση σε ετήσια βάση **Ποσότητα ίση με το διοξείδιο του άνθρακα που δεσμεύεται από περίπου 2.560 δέντρα που μεγαλώνουν για 10 χρόνια

Κύριο απορρυπαντικό Λευκαντικό Ενισχυτικά πλύσης

Εξουδετέρωση/
περιορισμός μεταφοράς 
χρωμάτων Μαλακτικά

Clax Profi 
Clax Plus

Clax Personril 
Clax Bright 

Clax 100 / Clax 200 
Clax Build 
Clax ENZI

Clax Neutrapur 
Clax Anticlor

Clax Deosoft breeze

Επικοινωνήστε σήμερα με τον τοπικό εκπρόσωπο της Diversey ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.diversey.com

Σειρά προϊόντων Clax Advanced
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