
Clax® 
PlusBright 
systeem

Verhoogt de efficiency van uw wasserij

Schoon, safe en simpel
• Stralend schoon en fris wasgoed is voor u een voorwaarde om 

succesvol te kunnen zijn, maar dan wel tegen aanvaardbare kosten.
• Vanuit deze gedachte heeft Diversey Care het Clax PlusBright systeem 

ontwikkeld. Met het Clax PlusBright systeem kunt u uw totaalkosten 
aanzienlijk verlagen terwijl u dezelfde hoogwaardige kwaliteit behoud 
die u van Diversey Care mag verwachten.

• Door de unieke combinatie van Clax Plus en Clax Bright kunt u nu 
hetzelfde goede wasresultaat behalen op lagere wastemperaturen. 
Daarnaast is Clax PlusBright door zijn unieke en milde samenstelling 
zachter voor uw textiel,waardoor de levensduur van uw textiel 
aanzienlijk verlengd wordt. Met dit unieke systeem zijn er minder 
naspoelingen nodig en bespaart u dus tijd, water en energie.

• De Clax PlusBright wastechnologie is gebaseerd op een combinatie 
van een nieuwe bleektechnologie met een geavanceerde 
enzymentechnologie. De combinatie van Clax Plus en Clax Bright 
optimaliseert het energie- en waterverbruik en vermindert 
textielslijtage.

Kernpunten
• Unieke combinatie van een bleek- met hoofdwasmiddel
• Speciaal geschikt voor het wassen op lagere temperaturen
• Door milde samenstelling, zachter voor uw wasgoed
• Optimaliseert energie en waterverbruik

Uw voordelen
• Eenvoudig en compleet wassysteem
• Brengt uw totaalkosten omlaag
• Vermindert textielslijtage
• Schone en veilige werkomgeving
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Clax® PlusBright Systeem Specificaties

Product Verpakking

Clax Plus 3SL1

• Krachtig enzymatisch vloeibaar wasmiddel 20 L

• Geschikt voor alle soorten textiel 200 L

Clax Bright 4BL1

• Uniek bleekmiddel op basis van perzuren 20 L

• Speciaal ontwikkeld voor wassen op lage temperaturen 200 L

• Zacht voor uw textiel

Clax L5000E doseersysteem

• Geavanceerd automatisch doseersysteem voor vloeibare wasmiddelen

• Op maat gemaakte wasprogramma's

• Veilig en eenvoudig te bedienen

• Altijd de juiste dosering

• Betere kostenbeheersing

• Constante waskwaliteit en optimale levensduur van textiel

• Zeer eenvoudig in gebruik

• Schone en veilige werkomgeving


