
Aproape prea bun  
ca să fie adevărat …

BÜFA CARE 4.0 

Curățare umedă efectuată strălucit de simplu
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BÜFA Care 4.0 –
noul tip de  
curățare umedă 
Cu BÜFA Care 4.0 puteți oferi soluții  

cuprinzătoare pentru toate tipurile de textile:

Fie că este vorba despre îmbrăcămintea de exterior, cum ar fi costumele cu un  

conținut mare de lână, sau de articolele dificile din cașmir, de îmbrăcămintea delicată 

de calitate superioară sau de textilele de la aziluri sau sanatorii, de textilele pentru masă 

și bucătărie sau de uniformele personalului hotelier, de pilote etc. – BÜFA Care 4.0 vă 

oferă îngrijire pentru orice.

8 PROGRAME DE SPĂLARE ȘI USCARE SPECIAL ADAPTATE ȘI COORDONATE ȘI  

6 + 2 PRODUSE OPȚIONALE BÜFA ASIGURĂ MAXIMUM DE EFICACITATE, IGIENĂ 

ȘI EFICIENȚĂ.
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Curățare umedă – 
strălucit de simplu
ACEST PACHET DE PROGRAME SE REFERĂ LA NOUL TIP DE CURĂȚARE UMEDĂ. CONCEPTUL ESTE  

CONVINGĂTOR DE LA ÎNCEPUT ȘI PÂNĂ LA SFÂRȘIT: PERFORMANȚĂ MAI BUNĂ DE CURĂȚARE ȘI CHIAR O 

PROTECȚIE MAI MARE, MAI PUȚINE CAZURI DE DETERIORARE – PRIN URMARE O SIGURANȚĂ MAI MARE, 

PARFUM PLĂCUT ȘI PROASPĂT ȘI ATINGERE ȘI MANIPULARE EXCELENTĂ, CULORI VIBRANTE, TIMP SCURT 

DE FINISARE, REDUCEREA FORMĂRII CUTELOR.

PROCESUL ESTE STRĂLUCIT DE SIMPLU: 

Toate materialele pot fi procesate într-un singur lot,  

de exemplu costumele cu un conținut mare de lână,  

articolele din mătase, păturile de lână, articolele dificile 

din cașmir, îmbrăcămintea elegantă confecționată din 

materiale de calitate superioară și multe altele. Nu mai 

este necesar să sortați textilele după tipul de fibră sau 

compoziția materialului, astfel că acum există doar un 

singur program. 

PROCESUL ESTE EXTREM DE PUTERNIC:

Performanță de curățare optimizată și costuri reduse. 

Protecție sigură împotriva intrării la apă, împâslirii,  

decolorării și formării de cute.

PROCESUL ESTE EXTREM DE EFICACE  

DIN PUNCT DE VEDERE AL COSTURILOR:

Sortarea este acum necesară numai pentru articolele de 

culoare deschisă și închisă. Întotdeauna este utilizată 

60% din capacitatea mașinii; uzarea produsului este cu 

30% mai mică decât la curățarea umedă tradițională;  

timpul de procesare este considerabil mai scurt – 

curățare, uscare și finisare – gata în numai o oră – chiar și 

în cazul textilelor extrem de delicate. 

PROCESUL ESTE SIGUR:

Fără deteriorarea fibrelor textile sau a formei, fără  

decolorare; nu mai sunt necesare cunoștințe speciale 

pentru procesare.  

Concluzie: Aceasta este 
  perfecțiune în totalitate!
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TEXTILELE DELICATE DIN LÂNĂ, MĂTASE, VISCOZĂ, 

CAȘMIR ȘI TOATE ARTICOLELE CARE AU SIMBOLUL 

DE SPĂLARE CU PRECAUȚIE W SAU SPĂLARE DE 

MÂNĂ. 

PRECAUȚIA ESTE NECESARĂ NUMAI PENTRU  

MĂTASEA NATURALĂ ȘI ANGORA. 

ACUM NU MAI TREBUIE SĂ SORTAȚI TEXTILELE 

DECÂT DUPĂ CULOARE ȘI NU ÎN FUNCȚIE DE TIPUL 

DE FIBRĂ, COMPOZIȚIA MATERIALULUI SAU 

GREUTATE.

DACĂ NU AVEȚI SUFICIENTE ARTICOLE PENTRU CURĂȚAREA UMEDĂ, ATUNCI UMPLEȚI MAȘINA CU ALTE ARTICOLE DE SPĂLAT.  

ÎNTOTDEAUNA TREBUIE SĂ FIE COMPLETAT CEL PUȚIN 60% DIN VOLUMUL TAMBURULUI. ASTFEL, RAPORTUL DE APĂ LA  

SUBSTANȚELE CHIMICE ȘI SOLICITAREA MECANICĂ SUNT OPTIME ȘI COSTURILE PE ARTICOL SUNT REDUSE. 

OZERNA POLAR  – detergent lichid puternic cu  

protecție activă a culorii; ideal și pentru îmbrăcămin-

tea de exterior (blugi, hanorace etc.) și pentru rochii de  

mireasă, costume de damă, uniforme, echipamente 

de protecție; caracterul slab alcalin, combinat cu  

surfactanții foarte eficace duc la o putere de curățare 

impresionantă.

Următoarele produse sunt de o importanță  

crucială pentru acest program de curățare umedă:

LIZERNA CARAT –  agent de finisare a textilelor, acoperă 

în special textilele delicate cu un finisaj protector;  

previne împâslirea lânii, reduce vizibil formarea  

cutelor și un absorbant de mirosuri previne mirosurile  

neplăcute.

LIZERNA CITRO – un acid natural pentru scăderea  

valorii pH și pentru neutralizarea detergenților, pentru a 

asigura textilelor protecția optimă.

LIZERNA CONDITIONER – agent de finisare de mare 

performanță, pregătește textilele pentru uscarea într-un 

timp foarte scurt și protejează împotriva deteriorării. 

Numai petele de grăsime dificile sunt pretratate cu  

solventul de grăsimi – OLDOPAL QUICK.
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MODUL DE FUNCȚIONARE A  

PROGRAMULUI DE CURĂȚARE UMEDĂ:

Întregul ciclu al programului de curățare umedă  

este orientat către protecția maximă a materialelor.  

Tamburul rămâne imobil în timp ce apa pătrunde în  

interior: funcția de protecție a produsului Lizerna Carat 

este deja activă când începe procesarea mecanică.

Nivel scăzut de apă: reducerea apei și a agenților,  

în combinație cu activitatea mecanică intensă de  

scurtă durată duce la un rezultat foarte bun al spălării. 

Activitatea mecanică de spălare este setată la cinci  

secunde de mișcare și 25 de secunde pauză. Când apa 

este eliminată, tamburul rămâne imobil. Acest lucru  

asigură o protecție specială a fibrelor.

Pentru a reduce activitatea mecanică din uscător și  

pentru a obține un timp scurt de uscare, rotația are loc 

la cele mai mari viteze posibil. Din momentul în care  

textilele rămân pe loc, nu mai există nicio solicitare 

mecanică.

PROGRAMUL DE USCARE:

Programul standard la curățarea umedă: 15 minute 

la temperatura de pornire de 70 °C, cu răsturnare și  

activitate mecanică delicată. Dacă este necesar, uscare 

reziduală în aer.

PROCESARE SUPLIMENTARĂ

În general,  procesarea suplimentară nu este  

problematică și este similară cu cea de după curățarea 

chimică cu solvent sau de după spălare. În anumite  

situații, călcarea textilelor ar putea fi necesară în cazul 

jachetelor și al cusăturilor interioare. Echipamentul de 

finisare cu o funcție de întindere și o bună putere de  

extracție la masa de călcat facilitează procesarea.
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ROCHII DE MIREASĂ, ROCHII DE SEARĂ, DRAPERII

În special textilele cu aplicații, cum ar fi paietele, pot 

fi tratate ideal cu acest program. Având în vedere  

condițiile de spălare, este de asemenea ideal pentru 

curățarea tuturor tipurilor de draperii. 

PILOTE ȘI PLĂPUMI, SALTELE DE PUF, PERNUȚE,  

JACHETE DIN PUF, COSTUME DE SCHI

Mașina de spălat este întotdeauna încărcată complet 

la spălarea saltelelor din puf și a jachetelor din puf.  

Din acest motiv, acțiunea mecanică este mult redusă.  

Cu o scurtă prespălare urmată de centrifugare, o parte 

din aer poate fi îndepărtat, astfel încât să se asigure o 

activitate mecanică optimă la spălarea propriu-zisă.

Detergentul neutru Ozerna Polar obține rezultate  

excelente de spălare. Agentul de protecție a fibrelor  

Lizerna Carat asigură apoi o regenerare mai bună a  

pufului în procesul de uscare. Acest lucru scurtează  

substanțial timpul de uscare.

TEXTILE COLORATE

Faptul că produsele sunt coordonate unul cu altul  

asigură rezultate bune ale spălării, îndepărtarea optimă 

a petelor, protejarea culorilor și o călcare mai ușoară. 

Această categorie include de exemplu blugi, pantaloni 

cargo, hanorace, tricouri, precum și uniforme pentru 

personalul hotelier care sunt colorate. Cu acest program 

este posibilă îngrijirea ideală chiar și a echipamentelor 

de protecție care nu sunt prea murdare.

TEXTILE ALBE / DE CULOARE DESCHISĂ

Produsele coordonate asigură rezultate bune ale spălării, 

înălbirea delicată pentru fibre și călcarea mai ușoară.  

 

Această categorie acoperă de ex. blugi, hanorace,  

tricouri, precum și uniformele personalului hotelier care 

sunt deschise la culoare. 
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CĂMĂȘI ELEGANTE ALBE / DE CULOARE DESCHISĂ

În privința cămășilor, curățenia și finisarea sunt  

importante pentru a obține un rezultat deosebit. 

Acest program de spălare special le îndeplinește pe 

amândouă. Programul reprezintă și o alternativă foarte 

bună pentru îngrijirea textilelor de culoare deschisă care 

sunt murdărite puternic (articolele din programul 5).

TEXTILE DE LA HOTELURI

Toate textilele utilizate într-un hotel pot fi tratate cu 

acest program simplu de spălare. Acestea sunt în spe-

cial prosoape, halate de baie și lenjerii de pat. În cazul  

articolelor murdărite puternic, trebuie adăugat și  

produsul Oldopal Quick în prima baie de spălare.  

Acest excelent activator de detergent asigură curățarea 

necesară.

RESTAURANT ȘI BUCĂTĂRIE

Aici se găsesc textilele cele mai murdare – textilele  

pentru masă, prosoapele de bucătărie, halatele de lucru 

din bucătărie etc. Din acest motiv, acesta este și cel 

mai puternic proces cu o temperatură mare de spălare. 

Petele sunt îndepărtate eficient. Dacă textilele sunt 

murdărite foarte tare cu grăsime și ulei, vă recomandăm 

să adăugați Oldopal Quick în prima baie de spălare.

OZERNA EVOLVE – Un detergent alcalin ecologic  

universal cu agenți activi obținuți 100% din materii 

prime regenerabile; nu conține înălbitori optici și  

parfumuri; performanță de spălare excelentă, chiar și în 

cazul murdăriei intense sau al petelor persistente de  

grăsime; efect de absorbție a mirosurilor.

ALTE PRODUSE PENTRU  

BÜFA CARE 4.0:

LIZERNA SYNERGY – Înălbitor inovator pe bază de  

oxigen pentru îndepărtarea optimă a petelor; puternic 

împotriva petelor colorate, însă în același timp extrem 

de delicat față de materiale. Poate fi utilizat și la textilele 

cu culori rezistente (de ex. textilele pentru masă). 

OLDOPAL QUICK – Solvent pentru grăsimi foarte  

eficace și agent de periere ideal; are efect total chiar și la 

temperaturi scăzute.

PENTRU DOZAREA MANUALĂ VĂ RECOMANDĂM 

URMĂTOARELE PRODUSE SUPLIMENTARE:

LIZERNA AURA – Agent de finisare a textilelor de ultimă 

generație cu parfum încapsulat. În afară de o manipulare 

foarte plăcută, acesta finisează textilele cu un parfum de 

durată. Textilele încă mai miros plăcut și proaspăt chiar 

și după perioade îndelungate de depozitare.



BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG

August-Hanken-Straße 30

26125 Oldenburg

GERMANY

 Telephone   +49 441 9317-258

 Telefax   +49 441 9317-140  

www.buefa.de
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