
ACTIV bicompact

Oplysninger om
bæredygghed

Bæredygg udvikling og
fremslling

EMAS:
■ Løbende forbedring af

miljøpræstaonen
■ Årlig

æredygghedsrapport
■ Forvaltning af energi og

vand
■ Social reærdighed

DIN ISO 14001:
■ Løbende forbedringer

indenfor mindskning af
spild og CO2-emissioner
samt besparelser
på energi-, vand- og
materialeforbrug.

DIN ISO 50001:
■ Løbende forbedring af

energiforvaltningen:
præstaon, effekvitet,
sikkerhed, anvendelse og
forbrug.

A.I.S.E. - forpligtelser:
■ Sikker og bæredygg

fremslling af
rengøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Løbende forbedring af

ledelsesprocesser og
kundelfredshed

■ Etableret
kvalitetshåndteringssystem
indenfor
produktudvikling og -
fremslling

Ultrakoncentreret vaskemiddel l storvask

■ Økoeffekv ydeevne med økoeffekvt produktdesign

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

 

■ Cerficeretmed Den europæiske Økoeket  (NL/006/009)
■ Registreret i posivlisten hos ‚die umweltberatung‘
■ Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giige og skadelige materialer
■  Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentraon

Fuldstændig biologisk nedbrydelighed
■ ACTIV bicompact med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist

denne vigge egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest eer OECD 302 B standarden*

*flere oplysninger findes på www.wmprof.com

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen
■ Fremslling ved omfaende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op

l 100% vandkra, solenergi og geotermisk energi.
■ Fremsllingen er i det meste uaængig af råolie: 64% af det organiske kulstof behandlet i ACTIV

bicompact stammer fra fornyelige planteressourcer, hvilket muliggør en fremslling i det meste
uaængig af råolie.

■ Akv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Tradionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling
■ Over 30 års pionerarbejde indenfor bæredygg udvikling
■ Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
■ Varemærket nyder llid

Professionel brugeruddannelse og støe hos kunden l Bæredygge Hygiejneløsninger
■ Omfaende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
■ Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger opmerer Deres forretnings- og

rengøringsprocedurer
■ Større serviceværdi og styrket firmarenommé



ACTIV bicompact

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Ultrakoncentreret vaskemiddel l storvask
■ Høj ydeevne ■ Vedholdende parfume ■ Ultrakoncentreret

Produktprofil

■ ACTIV bicompact sikrer høj vaskeevne selv ved 20°C, herved kan der spares indl 60 % på elektriciteten samt d
gennem kortere vaskeprocesser. Med sin respekt de biologiske cyklusser tager midlet hånd om menneskers helbred
og rengøringspersonalets sikkerhed.

■ Takket være sit iltbaserede blegemiddel og eksklusive sammensætning med et plejerningskompleks baseret på et
femdobbelt bioenzym-system giver ACTIV bicompact fremragende renhed og en intenst frisk fornemmelse.

■ Samdig med forbedringen af arbejdssikkerheden lbyder ACTIV bicompact en meget bekvem genfyldelig og
genbrugelig økotromle, som kan lagres og lukkes og ligeledes sikrer nem håndtering.

■ Med sin sammensætning af overvejende fornybare ressourcer påtager ACTIV bicompact sig ansvaret for kommende
generaoner.

Anvendelsesområde

■ ACTIV bicompact er egnet l alle hvide og kulørte stoffer (med undtagelse af uld og silke), både l maskinvask og vask
i hånden.

■ ACTIV bicompact er et dobbelt koncentreret pulver – 10 kg svarer l 20 kg tradionelt vaskepulver. Med en
minimumsdosering på 5 g/kg tørt linned er det muligt at vaske op l 2 tons tørt linned (ved blødt vand/lav
lsmudsningsgrad).

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug. Opbevares ulgængeligt for børn. Bland ikke produktet med andre produkter.
Kontroller først for materialeforligelighed på et sted, der ikke kan ses . For yderligere oplysninger se venligst
sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen. En korrekt dosering er billigere og
minimerer miljøbelastningen. Vask ved lavest mulig temperatur. Fyld ald maskinen helt.

Salgsenheder

Ordner No. 716249  1 x 10 kg sæk
Ordner No. 716250  1 x 10 kg boks

pH-værdi 0,50 % 10
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