Lavaplex ®

Kąpiel pielęgnacyjna wrażliwych wyrobów tekstylnych
Celem profesjonalnej higieny wyrobów tekstylnych, podobnie jak czyszczenia na mokro, jest uzyskanie czystej i higienicznej odzieży. Aby spełniać oczekiwania klientów,
profesjonaliści potrzebują wysokowartościowych produktów, na których mogą absolutnie polegać.
System czyszczenia na mokro LAVAPLEX® gwarantuje, że wszystkie stosowane rodzaje
prania spełniają wymogi znaku jakości RAL GZ 992/4. Ponadto system znajduje się na
liście produktów spełniających standardy VAH (DGHM) dla temperatury 40°C. Dzięki
naszemu profesjonalnemu systemowi pranie wrażliwych wyrobów tekstylnych, takich
jak włókna high-tech, zamsz, skóra lub tkaniny syntetyczne, będzie zawsze dawać
pożądane rezultaty.
Na technologię LAVAPLEX® składa się osiem elementów. Dla każdego rodzaju zadania
można zastosować konfigurację gwarantującą zamierzony efekt.

Systemy piorące dla profesjonalistów.
Innowacyjne. Skuteczne. Trwałe.

LAVAPLEX ®

System czyszczenia na mokro dla profesjonalistów
Eksperci są pewni

Przegląd składników systemu LAVAPLEX®

Przyszłość profesjonalnego czyszczenia wyrobów tekstylnych należy do czyszczenia na mokro. Coraz więcej
zakładów pralniczych nastawia się na ten kierunek rozwoju,
przystosowując do niego strukturę swojego parku maszynowego. Bardzo obiecującym obszarem działalności okazuje
się pielęgnacja wrażliwych wyrobów tekstylnych pochodzących z domów spokojnej starości i zakładów opieki. Do tego
potrzebne są profesjonalne środki piorące. Ponieważ wyzwanie brzmi: delikatna obróbka odzieży przy jednoczesnym
uzyskiwaniu czystych i higienicznych wyników prania.

• LAVAPLEX® BASIS

Rozwiązanie
System czyszczenia na mokro LAVAPLEX®. Kąpiel pielęgnacyjna wrażliwych wyrobów tekstylnych jest gwarancją zadowolenia najbardziej wymagających klientów. LAVAPLEX® ma
wiele zalet odczuwalnych również w trakcie prania dużych
ilości, ponieważ przy czyszczeniu na mokro z zastosowaniem
systemu LAVAPLEX® z reguły nie są wymagane żadne ręczne
czynności przygotowawcze. Wystarczy po prostu załadować
do urządzenia piorącego — i gotowe. System LAVAPLEX®
usuwa bezpośrednio wszystkie plamy, w tym np. plamy po
jedzeniu i piciu oraz po wydzielinach organizmu. System
LAVAPLEX® oferuje również rozwiązanie w zakresie obróbki
wykończeniowej wyrobów tekstylnych o specjalnym przeznaczeniu, tak zwanego finishingu. Czyszczenie na bazie
wody przy użyciu systemu LAVAPLEX® zapewnia, że odzież
wierzchnia pochodząca z domów spokojnej starości i zakładów opieki jest całkowicie czysta, ma świeży zapach i blask
swoich pierwotnych kolorów oraz jest przyjemna w dotyku.

- Niezawierający rozjaśniaczy, płynny, enzymatyczny środek czyszczący
przeznaczony do szczególnie łagodnego czyszczenia na mokro wrażliwych
materiałów tekstylnych.
• LAVAPLEX® DESINFEKT
- Środek dezynfekcyjny do bielizny z materiałów tekstylnych nadających się do
prania w temperaturze 40°C. Stosowany w połączeniu z LAVAPLEX® BASIS.
• LAVAPLEX® FINISH
- Środek do pielęgnacji dodatkowej przeznaczony do nadającego miękkość
apreturowania czyszczonych na mokro materiałów tekstylnych. Poprawia
efekt finishingu.
• LAVAPLEX® HYDROPROTECT
- Środek impregnacyjny do apreturowania nadającej się do prania odzieży
wierzchniej, powodujący uzyskanie odporności na wodę i zabrudzenia.
• LAVAPLEX® FLAMMPROTECT
- Środek do apreturowania materiałów tekstylnych z włókien celulozowych i
tkanin mieszanych z przewagą celulozy, pomagający uzyskać trudnopalność.
• LAVAPLEX® APPRETUR
- Środek do apreturowania i ochrony włókien czyszczonych na mokro materiałów
tekstylnych, poprawiający właściwości dotykowe i przeciwmnące.
• LAVAPLEX® LANA
- Płynny środek specjalny do delikatnego prania, zapewniający szczególną
ochronę włókien najwrażliwszej wełny i jedwabiu.
• LAVAPLEX® SATOR
- Samoemulgujący środek regenerujący do natłuszczania odzieży ze skóry i
futra po praniu.
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