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Lśniąca czystość przy wykorzystaniu efektywnych systemów
dozowania

DQFM to:

najniższe i przewidywalne koszty czyszczenia
redukcja wpływu na środowisko
bezpieczne i przyjazne warunki pracy
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System DQFM jest ekonomicznym i nowatorskim
rozwiązaniem sporządzania roztworów roboczych z
koncentratów.
 
DQFM jest kontrolowanym systemem dozowania,
oznacza to, że woda jest automatycznie mieszana z
odpowiednią ilością produktu. W rezultacie
otrzymujemy gotowy do użycia roztwór roboczy,
który możemy zadozować bezpośrednio do zlewu,
wiadra lub butelki. Nie marnuje się czasu na
napełnianie butelki wodą, a nastepnie dozowanie
środka chemicznego. Ponadto nie istnieje
niebezpieczeństwo przedozowania preparatu. W
razie potrzeby możemy uzupełnić roztwór
zachowując to samo stężenie.
 
Wysoce wydajne produkty o szerokim zakresie
stosowania gwarantują zachowanie wysokiego
poziomu czystości i higieny, dodatkowo oferując
oszczędności i kontrolę ponoszenia kosztów.
 

DQFM - połączenie Divermite i QFM
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Nieustannie staramy się zmniejszyć wpływ naszych
produktów na środowisko naturalne. Koncentraty
zawarte w saszetkach są w całości
wykorzystywane. Po opróżnieniu saszetkę można
łatwo zgnieść lub złożyć dzięki czemu ilość
odpadów zmniejszona jest nawet do 92% w
porównaniu z konwencjonalnymi opakowaniami.
Butelki dozujące są wielokrotnego użytku, dzięki
czemu możemy zmniejszyć ilość odpadów.
Używanie skoncentrowanych roztworów oznacza
redukcję kosztów transportu jak również obniża
koszty magazynowania produktów.
 



DQFM - w trosce o środowisko naturalne
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System DQFM jest bezpieczny i łatwy w użyciu,
dzięki czemu stwarza przyjazne i wygodne warunki
pracy.
 
Przyporządkowanie detergentów oraz butelek
dozujących do określonych kolorów oraz grafiki w
dużym stopniu ułatwi pracę pracownikom.
Dodatkowo butelki wielokrotnego użytku posiadają
unikalny system key neck, który zapobiega
dozowaniu niewłaściwego produktu do wybranej
butelki.
 
Podczas zmiany opakowanaia z płynnym
detergentem wykluczony jest kontakt ze środkami
chemicznymi.
Saszetki z detergentem są lekkie i wygodne, idealne
do ręcznej obsługi.
Miękkie opakowania nie pozostawiają żadnych
śladów chemicznych, mogą być bezpiecznie
przechowywane i usuwane bez narażenia na
kontakt z detergentem.
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Dostępne są dwa warianty DQFM - niski przepływ
do napełniania butelek dozujących i wysoki
przepływ do napełniania zlewów lub wiader.
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W kuchniW kuchniW kuchniW kuchni
 
Suma Star-plus D1 Plus 4 x 1,5 l – środek do
ręcznego mycia naczyń.
Suma Multi-conc D2 conc 4 x 1,5 l – uniwersalny
środek do czyszczenia wodoodpornych powierzchni
i urządzeń kuchennych.
Suma Bac-conc D10 conc 4 x 1,5 l – preparat do
mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń
mających kontakt z żywnością.
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Room Care plus - R1 plus 2 x 1,5 l –  preparat do
mycia i odkażania muszli klozetowych.
Room Care plus - R2 plus 2 x 1,5 l –  preparat do
regularnego czyszczenia wodozmywalnych
powierzchni.
Room Care plus - R3 plus 2 x 1,5 l –  preparat do
czyszczenia powierzchni szklanych i z tworzyw
sztucznych.
Room Care plus - R5.1 plus 2 x 1,5 l –  odświeżacz
powietrza.

JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
022/328 10 00
022/328 10 01
e-mail: dok.poland@johnsondiversey.com
www.johnsondiversey.pl

DQFM KH PL v1 JAN 13 2009  Copyright © 2009, JohnsonDiversey, Inc.


