
Levando a sustentabilidade a novos patamares
Clax® Advanced oferece as soluções que você precisa para os resultados que
deseja - Performance em lavagens a baixas temperaturas, reduzindo os custos
operacionais e reduzindo o impacto ambiental

Maximiza a Eficiência 
Operacional
• Otimiza seu processo de lavagem
• Economiza água e energia com 

baixa temperatura
• Reduz os ciclos de lavagem
• Aumenta a produtividade

Performance Comprovada
• Brancura e maciez superiores
• Frescura superior, a fragrância   

reativada quando os hóspedes 
usam suas toalhas, aumentando a 
experiência do hóspede

• Excelente Performance

Reduza a Pegada de 
Carbono
• Reduz a energia e o vapor
• Reduz consumo de água
• Reduz emissão de CO2

• Prolonga a vida útil dos tecidos
• Produtos mais concentrados e 

sustentáveis

Advanced



Desempenho comprovado

CO2

Redução
ÁGUA
em até

35% 

Redução
VAPOR

em até

40% 

Redução
ELETRICIDADE

em até

15% 

Redução
EMISSÃO

DE CO2

Redução
EFLUENTE

em até

35% 

Redução
TEMPO DE
LAVAGEM

em até

16% 

Extends
VIDA ÚTIL

DOS TECIDOS
em até

30% 

Baixa temperatura Alta performance

A Diversey está empenhada em ajudar seus clientes a alcançar um negócio mais sustentável, reduzindo a emissão de 
gases e redução de custos operacionais. O sucesso de Clax Advanced foi validado em vários países ao redor do mundo, 
incluindo hotéis de luxo e lares de idosos, com economias operacionais significativas* na economia do uso de energia 
e água, reduzindo o desperdício. O desempenho de lavagem e a economia foram certificados pelos Laboratórios 
Hohenstein - um instituto de pesquisa para lavanderia independente.

Detergente Alvejante Aditivo Neutralizante Amaciante

Clax 200 Clax Personril Conc Clax Build Lite Clax Neutrapur Conc Clax Deosoft Conc

Contate seu representante Diversey hoje ou visite nosso site: www.diversey.com

Clax Advanced - Linha de produtos
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