
Advanced

Elevando a sustentabilidade a novos patamares 
Clax Advenced oferece a solução de que necessita para a obtenção dos resultados 
que deseja. Uma roupa limpa e cuidada e uma lavagem de qualidade superior a 
baixas temperaturas permitem reduzir os custos operacionais e o impacto ambiental.

Maximizar a Eficiência 
Operacional 
• Otimização do processo de lavagem
• Poupança de água e energia através 

com processos a baixa temperatura 
• Redução do tempo e número de 

ciclos de lavagem
• Incremento dos níveis de produção

Redução da Pegada Ecológica
• Redução dos consumos de 

eletricidade
• Redução dos consumos de água
• Redução das emissões de CO2

• Aumento do tempo de vida útil 
dos tecidos

• Inclui produtos ambientalmente 
mais sustentáveis

Levar a um Desempenho
Eficaz
• Brancura e suavidade superiores
• Previne a repetição de lavagens
• Elevada frescura, a fragrância é 

reativada aquando da utilização das 
toalhas, proporcionando uma 
agradável sensação ao cliente

• Elevados níveis de higiene

EficáciaEficiência Sustentabilidade



Clax Advanced resultados comprovados
A Diversey está empenhada em ajudar os seus clientes a alcançar um negócio mais sustentável, reduzindo a emissão de gases 
com efeito de estufa ao mesmo tempo que reduz os custos operacionais. O sucesso de Clax Advanced tem sido comprovado 
por vários países em todo o mundo, incluindo hotéis de luxo e estruturas residênciais para idosos, com poupanças* operacionais 
substanciais na redução de energia e água, ao mesmo tempo que reduz o desperdício. Os resultados de lavagem e as 
poupanças foram certificadas pelos laboratórios Hohenstein – um instituto de investigação independente para lavandarias.

CO2

Reduz o
CONSUMO
DE ÁGUA

até

35%
8,000m3 ou
3 Piscinas
olímpicas

Reduz o
CONSUMO
DE VAPOR

até

40%
ou 600

toneladas
métricas

Reduz o
CONSUMO
ELÉTRICO

até

15%

Reduz as 
EMISSÕES

DE CO2
até

100
toneladas
métricas**

Reduz os 

EFLUENTES
até

35%

Reduz o
TEMPO DE
LAVAGEM

até

16%
ou 150 dias
de trabalho

Prolonga a
VIDA ÚTIL

DOS TECIDOS
até

30% 

Baixa temperatura Elevado desempenho

* As poupanças são numa base anual. ** Equivalente ao carbono absorvido pela plantação de cerca de 2.560 árvores que cresceram durante 10 anos.

Detergente Branqueador
Componente tensoativo,
alcalino, enzimático

Amaciador

Clax Profi 
Clax Plus

Clax Personril 
Clax Bright

Clax 100 / Clax 200 
Clax Build 
Clax ENZI

Clax Deosoft breeze

Contacte o seu representante local de vendas da Diversey ou visite www.diversey.com
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ou 5,000 kWh ou 8,000m3




