
Diverflow®  
with Sure Link™ 

Következetesebb, biztonságosabb, 
egyszerűbb tisztítási módszer.



 Diverflow Sure Link több, mint 2/3-ával csökkenti a műanyag és karton csomagolási 
anyagok felhasználását - ez az iparág vezető eredménye. 

A rendszer gravitációs adagolása teljesen kiüríti a tasakokat, biztosítva ezzel, hogy erősen koncentrált 
termékeink összes előnyét megkapja. Terméktől függően egy tasak tartalmazhat akár 200 palacknyi 
kész oldat előállításához elegendő koncentrátumot.

A konyha bejáratától kezdve, a konyhapultokon át a padlóig a 
Diversey Diverflow  Sure Link rendszere fenntartható 
eredményeket hoz - következetesen, biztonságosan, egyszerűen.

A Diversey Diverflow Sure Link rendszerét kifejezetten az éttermek igényeinek szem előtt tartásával tervezték. 
A meglévő adagolórendszereink nagy teljesítményű eredményeinek integrálásával fenntartható tisztítási 
megoldást hoztunk létre az Ön igényei szerint.

A felhasználóbarát, falra szerelhető rendszer maximalizálja éttermek felhasználható területét. Azok a kézi 
mosogatási, fertőtlenítő, és egyéb tisztítószerek, amelyekre Önnek szüksége van, ezen az egységes 
rendszeren keresztül adagolhatóak. Az alkalmazottak magabiztosan,  csak egy gombnyomással 
megtölthetik a palackokat, mosogatókat és vödröket a megfelelő oldatokkal az Ön különböző tisztítási 
igényeihez.



Következetesség
A pontos hígítás minden egyes alkalommal hozzájárul a 
folyamatos kitűnő eredmények biztosításához.

A Diverflow Sure Link-kel történő adagolás folyamatosan 
biztosítja a  tisztítószeroldatok megfelelő koncentrátumát 
azáltal, hogy biztosítja, hogy a termék és a víz megfelelő 
keveréke áramoljon a palackba vagy a vödörbe. A rendszer 
minden alkalommal pontos hígítást kínál, a számítást a rendszer 
végzi, így lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy a 
takarításra koncentrálhassanak.

Biztonság
Az adagolás és a ragasztott, zárt csomagolás kialakítása 
csökkenti a vegyszerek expozícióját.

A szabadalmaztatott mechanikus zár csökkenti a hibás 
termékelhelyezést és a véletlenszerű felhasználást. A termék 
helyes felhasználásának biztosítása érdekében a zár fedele és az 
egyedi kupak csak a megfelelő tasakokkal működtethető, a 
szabadalmaztatott mechanikus palackzár pedig biztosítja, hogy 
csak a megfelelő palack legyen tölthető. A rendszer falra szerelt 
kialakítása padlóterületet takarít meg, megelőzhető a 
rendetlenség, nem akadályozza a személyzetet a szabad 
mozgásban és nem lassítja az étteremben zajló 
munkafolyamatokat.

Egyszerűség
Az egyszerűen használható rendszer gyorsabbá és könnyebbé 
teszi a betanulást és a működést.

A Diverflow Sure Link rendszerben színes és alfanumerikus kódolású 
adagolók, tasakok és palackok találhatók, amelyek biztosítják, hogy 
munkatársai könnyedén beazonosítsák a megfelelő terméket a 
megfelelő eredmények elérése érdekében. Az egyedülálló 
reteszelőgomb-opció lehetővé teszi a személyzet számára, hogy 
könnyen megtöltsön nagy mosogatókat és vödröket. Egyetlen 
rendszer az összes tisztítási igényhez

Mi megértjük, hogy Önnek a középpontban az üzlet 
működtetésének lehető legjobb megvalósítása áll. A 
Diverflow Sure Link segítségével biztos lehet benne, hogy 
olyan tisztítórendszert használ, ami rendkívül 
fenntartható eredményeket biztosít folyamatosan.
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Cégként erősen elkötelezettek vagyunk a környezetre 
gyakorolt ártalmak csökkentése mellett, miközben javítjuk 
a működés hatékonyságát, a személyzet biztonságát és a 
felhasználás kényelemét. 
Ezt a Diversey Diverflow Sure Link rendszerében található 
kulcsfontosságú funkciók is alátámasztják:

• Az iparágban vezető minimális csomagolási súly és
mennyiség

–  Gravitációs betáplálás a tasakok teljes
kiürítéséhez. Nincs maradék vegyszer.

– 2/3-dal kevesebb műanyag csomagolás

–  2/3-dal kevesebb karton csomagolás

– CO2 kibocsátás is ebből adódóan 2/3-ával
csökken

• Szuperkoncentrált termékek: 2-10-szer nagyobb
koncentrációjú, a jelenlegi Diversey
termékcsaládhoz képest

• Szélesebb körű felhasználás koncentrált termékkel,
jelentősen csökkentve a használatra kész palackok
számát

• A termékleírás, az összetétel, a biológiai
lebonthatóság és az osztályozás tekintetében
teljesen összhangban van az európai igényekkel

• Az európai szabályozás szabadalmaztatott
A és R-gap technológiát tartalmaz a
vízcsatlakozáshoz

A Diversey-nél mindig az élet úttörői 
és segítői voltunk, vagyunk, és mindig is azok 
leszünk. Folyamatosan bocsátjuk rendelkezésre 
azokat a forradalmian új tisztítási és higiéniai 
technológiákat, amelyekben ügyfeleink 
világszerte teljes mértékben megbízhatnak.

A Diversey székhelye az Egyesült Államokban, 
a dél-karolinai Fort Millben található. További 
információkért látogasson el a www.diversey.com 
weboldalra, illetve kövessen minket a közösségi 
médiában elérhető csatornáinkon.




