
WETCLEANING, CREATED BY KREUSSLER.

AANBORSTELEN?
Dat is verleden tijd – nu is er Lanadol X-PRESS

www.kreussler.com

Natreiniging nu  
heel gemakkelijk

Wij maken u X-PRESS productief en u levert aan uw 
klanten in minder dan 1 uur

Naast de bijzondere productvoordelen, die Lanadol X-PRESS te bieden heeft, kunnen met dit 

product uitstekende reinigingsresultaten en een beter kwaliteitsbehoud van het textiel worden 

bereikt. Bovendien zorgt Lanadol X-PRESS, wanneer dit in het Lanadol DRY procedé wordt  

gebruikt, voor nog veel meer voordelen.

Lanadol X-PRESS: u bespaart tijd en geld 
 
• Bijzonder voordelig door de korte duur van dit procedé, ca. 50 minuten inclusief finish 

• U bespaart tijd en kosten, omdat een tijdrovende stap in de textielbewerking nu overbodig is 

• Bijzonder efficiënt door het gebruik van slechts twee producten  

 (Lanadol X-PRESS en Lanadol APRET) 

• Hogere productiviteit door betere machinebenutting en kortere chargetijden   

• Na het drogen is directe verdere bewerking mogelijk en bovendien een eenvoudigere finish  

 door de Dry-to-Dry droging (droging buiten de droger overbodig). 
 
 

 
Lanadol X-PRESS: optimale veiligheid  
 
• De kans op toepassingsfouten en textielbeschadiging tijdens de voorbehandelingen  

 wordt geminimaliseerd 

• Aanborstelen overbodig – direct productcontact is niet meer nodig en daardoor  

 worden kleurbeschadigingen door foutieve bewerking voorkomen 

• Voorsortering op basis van vlekken overbodig – eenvoudig en snel voorsorteren  

 op basis van licht/donker/zeer delicaat is voldoende 

• Gemakkelijk te begrijpen procedé, dus geen speciale  vakkennis vereist

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH 
Rheingaustraße 87 – 93 
D-65203 Wiesbaden 
T +49 611 9271-0 
F +49 611 9271-111 
info@kreussler.com 

 www.kreussler.com

NB: De door ons bedrijf verstrekte informatie is gebaseerd op de actuele kennis en op de actuele resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Deze informatie geldt bij deskundig gebruik en de 
deskundige omgang met Lanadol-producten volgens de aanwijzingen in de technische merk- en veiligheidsbladen. Ons doel is om optimale informatie te verstrekken over onze producten en over de 
toepassingsmogelijkheden hiervan. Het besluit in hoeverre onze producten voor een concrete toepassing geschikt zijn, berust uitsluitend bij de betreffende gebruiker. De kwaliteit van onze producten 
wordt door ons binnen de door ons gehanteerde Algemene Verkoopvoorwaarden gegarandeerd. Eventueel bestaande industriële octrooirechten moeten gerespecteerd worden.

Kreussler werd 1912 opgericht en staat als familiebedrijf onder leiding van de vierde generatie.  
Het bedrijf is opgesplitst in twee onderdelen: farmacie en textile care. Milieuvriendelijke en 
toekomstgerichte innovaties, optimale kwaliteit en een groot verantwoordelijkheidsbesef voor wat 
betreft ressourcenbescherming zijn een vast onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. Onze kwalitatief 
uitstekende was- en washulpmiddelen bevatten al sinds lange tijd geen fosfaten, zeolieten, EDTA en 
NTA. Als internationaal bedrijf beschikt Kreussler over drie vestigingen in Frankrijk, Italië en de VS 
en over een technische buitendienst in tal van andere landen. Geleverd wordt in ca. 70 landen.  
Daarbij maakt Kreussler gebruik van een uitgebreid netwerk van competente partnerondernemin-
gen. De productie vindt uitsluitend plaats in de hoofdvestiging in Wiesbaden, waar ook de eigen 
afdeling voor onderzoek en & ontwikkeling zijn ondergebracht.
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Lanadol DRY procedé zonder aanborstelen

visuele controle natreiniging volgens het 
Lanadol DRY procedé

finishafgifte van het textiel  
ter reiniging

sorteren van het textiel op basis 
van licht/donker/zeer delicaat

drogen levering aan de klant

minder dan 1 uurDuur van de totale behandeling:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

geen aanborstelen!

Lanadol X-PRESS: beter voor uw wasgoed 

Lanadol X-PRESS is een bijzonder effectief speciaal reinigingsmiddel, waarmee uitstekende 

reinigingsresultaten kunnen worden bereikt. Door toepassing van een zeer efficiënt multi- 

enzymencomplex in combinatie met in koud water werkende tensiden, beschikt Lanadol 

X-PRESS over uitstekende vet, olie, en pigment oplossende eigenschappen en verwijdert  

moeiteloos proteïne en zetmeel vlekken.

Door deze bijzonder effectieve vlekverwijding en reinigingskracht (vooral bij vlekken  

van plantaardige en dierlijke stoffen), zijn bij het gebruik van Lanadol X-PRESS  

tijdrovende voorbehandelingen, zoals aanborstelen, overbodig. 

De onderstaande afbeelding geeft een indruk van de vlekverwijdering uit textiel, waarbij van 

tevoren aanborstelen niet meer nodig is.

Andere eigenschappen van Lanadol X-PRESS zijn een speciaal vezel beschermend en glad-

strijksysteem en de innovatieve kleurbescherming. Deze twee componenten bieden bescherming 

tegen krimp, vervilting, vergrijzing en pilling van het textiel. De kleurbescherming voorkomt 

bovendien het uitlopen van de kleuren. De kleuren zijn stralend en fris. Kwalitatief hoogwaardig 

textiel blijft op die manier langer mooi. Andere uitstekende eigenschappen van textiel, dat op die 

manier werd gereinigd, zijn de frisse geur en het hoge draagcomfort.

Onderstaande afbeelding maakt het verschil duidelijk tussen het resultaat, dat met standaard 

wasmiddelen wordt bereikt, zonder kleur- en vezelbescherming, en het resultaat bij gebruik van 

Lanadol X-PRESS met het innovatieve vezel- en kleurbeschermingssysteem.

Het aantal delicate textielproducten neemt binnen de textielreiniging steeds meer 
af. Ook bij de formele kleding zijn er steeds meer artikelen en textielmengsels die 
minder delicaat zijn en die zonder problemen in water kunnen worden gereinigd 
en verzorgd.

Dit was voor Kreussler reden om het natreinigingsprocedé, zoals dit reeds door 
Kreussler in 1991 was ontwikkeld, voor deze textielsoorten nog verder te verbe-
teren en te vernieuwen. 
Doel van Kreussler was niet enkel het verkorten van de drogingstijd, maar ook 
om het natreinigingsprocedé in zijn geheel, van begin tot eind, onder de loep te 
nemen en om ook voor de zeer tijdrovende voorbehandelingen een oplossing te 
bieden. Bovendien moest de gebruiksvriendelijkheid worden verbeterd door een 
procedé aan te bieden dat gemakkelijk te begrijpen was en waarbij dus minder 
uitleg nodig was. 

Behalve dat het drogingsprocedé (Dry-to-Dry), de mechaniek en het reverseer-
ritme werden aangepast, wordt nu ook een innovatief speciaal reinigingsmiddel 
gebruikt. Daardoor wordt aanborstelen, een bijzonder tijdrovende bewerking in 
het procedé, overbodig.

De combinatie van Lanadol X-PRESS in het verbeterde Lanadol DRY procedé 
is de modernste vorm van natreiniging en is geschikt voor 95% van alle textiel.

Lanadol X-PRESS – 
  de innovatieve natreiniging,  
 geschikt voor 95 % van alle textiel

Zeer delicaat textiel  
zoals zijde, kasjmier, merino e.d.

Delicaat textiel 
zoals wol, katoen, synthetische stoffen en mengsels hiervan, e.d. 

Standaard wasmid-
delen zonder kleur- 
en vezelbescherming

LANADOL X-PRESS 
met de innovatieve 
kleurbeschermingNatgereinigd zonder aanborstelen

ERVOOR:  
vlekken van boven  
naar beneden: ei, jus, 
latte, chocolade ijs

5 %

95 %


