
 

  

 
Revoflow hreinsiefnin frá Diversey eru mjög öflug og efnismikil en um leið umhverfisvæn og hagkvæm. 

Margir kostir fylgja því að taka Revoflow skömmtunarbúnaðinn og hreinsiefnin í notkun: 

 

Revoflow skömmtunarbúnaðurinn 

Sjálfvirk og nákvæm skömmtun  hámarksnýting efna og minni vatnsnotkun. 

Einfaldur og notendavænn búnaður  þarfnast minni þjálfunar starfsfólks. 

Brúsarnir fara beint í lokaðan búnað sem er hengdur upp á vegg: 

Búnaðurinn er fyrirferðarlítill og snyrtilegur. 

Engir stórir brúsar á gólfinu  meira pláss og minni slysahætta. 

Læstur tappi sem opnast þegar hann er settur inn í búnaðinn: 

Engin bein snerting við efnin  bætt öryggi starfsfólks. 

Hreinsiefnin skvettast ekki niður á gólf  allt er hreinlegra. 

Litakóðar á brúsunum koma í veg fyrir að þeir séu settir í röng hólf. 

 

Revoflow hreinsiefnin 

Mjög hátt hlutfall virkra hráefna í hverju kílói/lítra af hreinsiefni: 

Efnin eru mjög öflug og hreinsa því vel. 

Umbúðir nýtast betur  betra fyrir umhverfið. 

Allt að 10 x minni vatnsnotkun fyrir blöndun. 

Engin óvirk fylliefni, einungis gæðahráefni. 

Full nýting hreinsiefna úr hverjum brúsa, engin afföll. 

Efnin eru einnig fáanleg með Norræna umhverfismerkinu (svaninum). 

 

Allar helstu upplýsingar um Revoflow hreinsiefnin má finna á baksíðu. 

Nánari upplýsingar veitir starfsfólk Tandurs í síma 510-1200 eða með tölvupósti á tandur@tandur.is. 

 

    

Snyrtileg uppsetning 

búnaðar á vegg 

Litakóðun á  

brúsum 

Einfalt í notkun 

fyrir starfsfólk 

Læstur tappi 

- bætt öryggi 

 

Öryggi 
Hreinlæti 

Hagkvæmni 
Einfaldleiki 
Skilvirkni 



 

  

 
Suma Revoflow: Uppþvotta- og eftirskolunarefni 

 

Suma Revoflow Max P1 
1072101 
Stærð: 4,5 kg 

 

 

Suma Revoflow Perfect A17 
1072131G 
Stærð: 4 ltr 

 

Uppþvottaefni. Inniheldur klórsambönd sem 
auka virkni efnisins á erfiðari matarleifar. 
Hentar t.d. sérstaklega vel til hreinsunar á 
kaffibollum, súpudiskum o.fl. 

Eftirskolunarefni með svansvottun. Tryggir 
góða þurrkun og kemur í veg fyrir rákir og 
dropaför á glösum og öðrum borðbúnaði. 

 

Suma Revoflow Max Pur-Eco P2 
1072101G 
Stærð: 4,5 kg 

 

 

 

Suma Revoflow Pristine A18 
1072121G 
Stærð: 4 ltr 

 

Uppþvottaefni með svansvottun. Leysir mjög 
vel upp hefðbundnar matarleifar. 

Súrt eftirskolunarefni með svansvottun. 
Tryggir góða þurrkun og kemur í veg fyrir rákir 
og dropaför á glösum og öðrum borðbúnaði. 
Hentar vel fyrir steinefnaríkt vatn. 

 

Suma Revoflow Metal P7 
1072111 
Stærð: 4,5 kg 

   

Uppþvottaefni sem hentar sérstaklega vel fyrir 
ál. Inniheldur klórsambönd sem auka virkni 
efnisins á erfiðari matarleifar (t.d. á 
kaffibollum, súpudiskum o.fl.) 

 

Clax Revoflow: Tauþvotta-, bleikingar-, mýkingar- og hjálparefni 

 

Clax Revoflow Pro 
2008901 
Stærð: 4 kg 

 

 

Clax Revoflow ENZI 
2008931 
Stærð: 4 ltr 

Alhliða tauþvottaduft. Inniheldur m.a. ensím 
og bleikiefni. 

Blanda af sérhæfðum ensímum og sápuefnum. 
Ætlað sem hjálparefni með Pro eða Pro Micro. 
Má einnig nota sem tauþvottaefni eitt og sér 
fyrir viðkvæm tauefni líkt og ull o.fl. 

 

Clax Revoflow Pro Micro 
2008911G 
Stærð: 4 kg 

 

 

 

Clax Revoflow OXI 
2008921G 
Stærð: 4 kg 

 

Alhliða tauþvottaduft með svansvottun. 
Inniheldur m.a. hátt hlutfall ensíma. Inniheldur 
ekki bleikiefni. Einkum ætlað fyrir örtrefjaklúta 
og örtrefjamoppur en einnig fyrir litaðan þvott. 

Bleikingarefni með svansvottun. Ætlað sem 
hjálparefni með Revoflow PRO eða PRO 
MICRO. 

 

Clax Revoflow ALC 
2008941 
Stærð: 4 kg  

 
 

 

Clax Revoflow Soft C 
2008951 
Stærð: 4 ltr 

Alkalískt hjálparefni. Inniheldur hátt hlutfall 
alkalískra efna ásamt sápuefnum sem auka 
hreinsivirkni til muna. Einkum notað þegar um 
mjög erfiðan þvott er að ræða. 

Mýkingarefni. Inniheldur efni sem uppfylla 
skilyrði um náttúrulegt niðurbrot. Inniheldur 
einnig O.N.T. (Odour Neutralization 
Technology) sem eyðir vondri lykt. 

 


