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Suma RevoflowSuma RevoflowSuma RevoflowSuma Revoflow
Perfect wasresultaat, 
iedere keer weer

SumaSumaSumaSuma®®®® RevoflowRevoflowRevoflowRevoflow™

� De allernieuwste innovatie van 
Diversey is nu beschikbaar

� Een uniek productaanbod met unieke 
voordelen.

De voordelen van Suma RevoflowDe voordelen van Suma RevoflowDe voordelen van Suma RevoflowDe voordelen van Suma Revoflow

De belangrijkste voordelen van Revoflow: 

� Veilig

� Eenvoudig

� Efficiënt
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Veilige werkplekVeilige werkplekVeilige werkplekVeilige werkplek

� Ergonomische, lichtgewicht verpakking zorgt voor een 
veilige en eenvoudige behandeling;

� De innovatieve, gepatenteerde Revodop met een 
sleutel en kleurcodering voorkomt verwisseling, 
morsen en contact met het product;

� Het compacte, ophangsysteem zorgt niet alleen voor 
een schone en opgeruimde werkruimte, maar ook voor 
een werkruimte zonder gevaren.
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Eenvoudig in gebruikEenvoudig in gebruikEenvoudig in gebruikEenvoudig in gebruik

� Ons 1, 2 of 3 componenten systeem met duidelijke 
kleurcodering en productherkenning, samen met de 
nauwkeurige dosering, garandeert een perfect 
resultaat;

� De LED signalering en leegalarm zijn duidelijk voor 
de medewerker

� Click en klaar

KlantvoordelenKlantvoordelenKlantvoordelenKlantvoordelen

De belangrijkste voordelen van Revoflow: 

� Veilig

� Eenvoudig

� Efficiënt

Efficiënt gebruik van middelenEfficiënt gebruik van middelenEfficiënt gebruik van middelenEfficiënt gebruik van middelen

� Het unieke ontwerp van de Revoflow dop zorgt voor 
een nauwkeurige dosering, met als resultaat de 
perfecte mix van producten voor uw vaatwas;

� Zeer geconcentreerde producten in recyclebare 
verpakkingen minimaliseren de impact op het milieu;

� De nieuwe formulering van Suma producten zorgt 
iedere keer voor uitstekende resultaten.

Suma Revoflow productenSuma Revoflow productenSuma Revoflow productenSuma Revoflow producten
Overzichtelijk assortiment:

� Suma Revoflow Clear A11 – zuur naglansmiddel 

� New New New New Suma Revoflow Pristine PurSuma Revoflow Pristine PurSuma Revoflow Pristine PurSuma Revoflow Pristine Pur----Eco A18 Eco A18 Eco A18 Eco A18 –––– zuur zuur zuur zuur 
naglansmiddel naglansmiddel naglansmiddel naglansmiddel 

� Suma Revoflow Max P1 – machinaal vaatwasmiddel voor zacht 
tot middelhard water

� New New New New Suma Revoflow Max PurSuma Revoflow Max PurSuma Revoflow Max PurSuma Revoflow Max Pur----Eco P2 Eco P2 Eco P2 Eco P2 –––– machinaal machinaal machinaal machinaal 
vaatwasmiddel voor zacht tot middelhard watervaatwasmiddel voor zacht tot middelhard watervaatwasmiddel voor zacht tot middelhard watervaatwasmiddel voor zacht tot middelhard water

� Suma Revoflow Clean P5 – machinaal vaatwasmiddel voor 
middelhard tot hard water

� Suma Revoflow Des T32 – hygiënemiddel

Concentratie vergelijkingConcentratie vergelijkingConcentratie vergelijkingConcentratie vergelijking

====

41 kg

Suma Super L1Suma Unison 
Maxi G3

8,1 kg 16,5 kg

Suma Ultra L2

========

4,5 kg

Suma Revoflow 
Max P1

� Suma Revoflow Des T32 is te gebruiken als 
hygiënemiddel in combinatie met Suma Max P1 en 
Suma Max P5 

� Suma Revoflow Des T32 is een poeder product en 
daardoor stabiel. 
Lange levensduur (THT).

� Suma Revoflow Des T32 is negen maal 
geconcentreerder dan Suma Des T30

� Het actief chloorgehalte is ongeveer 55%! (Suma 
Des T30 ~6%)

Suma Revoflow Des T32Suma Revoflow Des T32Suma Revoflow Des T32Suma Revoflow Des T32
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Concentratie vergelijkingConcentratie vergelijkingConcentratie vergelijkingConcentratie vergelijking

35,5 kg

Suma Des T30

====

4 kg

Suma Revoflow 
Des T32

Een standaard, modulaire systeemEen standaard, modulaire systeemEen standaard, modulaire systeemEen standaard, modulaire systeem

Samen met de vernieuwde Suma chemie, 

levert Revoflow een modulaire oplossing 

zodat u zeker kan zijn van een 

perfect wasresultaat, iedere keer weerperfect wasresultaat, iedere keer weerperfect wasresultaat, iedere keer weerperfect wasresultaat, iedere keer weer. 


