
Resultados perfeitos, lavagem após lavagem

Revoflow®



Sabemos que pretende resultados excelentes, lavagem após 
lavagem. Por isso usámos os nossos mais profundos 
conhecimentos para criar Revoflow, um sistema único que 
melhora a experiência da lavagem mecânica de louça, 
afastando praticamente todos os perigos e ineficácia dos 
sistemas de lavagem tradicionais.

Compreendemos o seu negócio e sabemos a importância que 
segurança, limpeza e eficiência de custos têm para si. Com 
Revoflow, encontra a precisão do doseamento automático, 
afastando as hipóteses de derrames/salpicos, um design 
compacto, que liberta espaço do pavimento, e uma menor 
necessidade de formação. Consequentemente, terá um local 
de trabalho mais seguro e eficiente.

O verdadeiro segredo do Revoflow consiste no inovador 
design da sua tampa. O código de cores asegura que o 
produto correto está no local adequado, concebido para um 
doseamento preciso de líquidos e pós, sem desperdícios e 
necessidade de múltiplas lavagens. Além disso, cada vez que 
é colocada uma nova embalagem, a precisão da dosagem 
não sofre qualquer alteração, proporcionando resultados 
extraordinários em cada utilização.

O sistema Revoflow juntamente com a eficácia dos produtos 
Suma da Diversey, adaptados ás suas necessidades 
específicas, permitem-lhe obter resultados perfeitos lavagem 
após lavagem.

Revolução na lavagem. Resultados extraordinários.

Revoflow®



Segurança no local de trabalho

• Embalagens ergonómicas e leves 
proporcionam segurança e fácil 
manuseamento.

• A tampa inovadora evita o contacto com o 
produto, derrames ou misturas acidentais.

• O design compacto e de fixação na 
parede, retira os produtos do pavimento, 
dando origem a um local de trabalho mais 
limpo e arrumado, com menores perigos 
de quedas e outros acidentes de trabalho.

Simples de usar

• O sistema modular com código de cores e 
identifação clara dos produtos, juntamente 
com doseamento automático pré-
programado, significam menos erros e 
uma lavagem fiável e consistente

• Os LED indicadores de alarme reduzem a 
necessidade de formação e otimizam o 
tempo de funcionamento, uma vez que, 
os funcionários conseguem identificar 
rapidamente, e de forma intuitiva, os erros 
do sistema de lavagem.

Utilização eficiente dos recursos

• O design inovador da tampa Revoflow 
em conjunto com o sistema modular 
garantem um doseamento preciso de 
pós e líquidos, proporcionando a dose 
exata de produtos para a lavagem.

• Elevada concentração dos produtos, 
embalagens de menores dimensões 
e recicláveis, minimizam o impacto 
ambiental.

• Os produtos Suma proporcionam 
resultados excecionais em todas as 
lavagens, eliminando a rejeição e a 
necessidade de repetir a lavagem.



A Diversey protege e cuida das pessoas todos os 
dias. A Diversey tem sido e será sempre precursora 
em inovar e simplificar a vida.
Disponibilizamos tecnologias revolucionárias de 
higiene e limpeza que proporcionam confiança 
aos clientes de todos os sectores onde atuamos, 
incluindo produtos, sistemas e serviços que 
integram, com eficiência, químicos, máquinas e 
programas de sustentabilidade.
Isto faz da Diversey uma empresa única, entre 
os principais operadores mundiais de higiene e 
limpeza. Tudo o que fazemos tem as necessidades 
dos clientes no nosso coração e a inequívoca 
convicção de que a higiene e a limpeza são 
elementos essenciais da vida.
Com mais de 94 anos de experiência, 
salvaguardamos o negócio dos nossos clientes, 
melhorando significativamente a produtividade, 
minimizando os custos operacionais e protegendo 
a sua marca.
Para obter mais informações, visite 
www.diversey.com ou siga-nos nas redes sociais.. 
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