
ACTIV bicompact

Jätkusuutlikkuse teave

Jätkusuutlik areng ja tootmine

EMAS:
■ Pidev paranevad

keskkonnanäitajad
■ Iga-aastane

jätkusuutlikkuse raport
■ Energia ja vee haldamine
■ Sotsiaalne õiglus

DIN ISO 14001:
■ Pidev jäätmete ja

CO2-emissioonide
vähendamine, samu
energia, vee ja
materjalide säästmine

DIN ISO 50001:
■ Pidev energiahalduse

edendamine: jõudlus,
tõhusus, turvalisus,
kasutus ja tarbimine

A.I.S.E. - harta:
■ Puhastustoodete ohutu ja

jätkusuutlik tootmine 

DIN ISO 9001:
■ Haldusprotsesside ja

kliendirahulolu pidev
tõhustamine

■ Tootearenduses ja
tootmises tõestatud
kvaliteedihalduse
süsteem

Ülikontsentreeritud pesupulber

■ Ökoloogiline tõhusus ja tootedisain

Kasutaja- ja keskkonnasõbralik ning puhastab ülitõhusalt

 

■ EuroopaEcolabel-serfikaadiga  (NL/006/009)
■ Registreeritud Austria keskkonnaliidu ‚die umweltberatung‘ heas nimekirjas
■ Ei sisalda ainsatki toksilist ega kahjulikku ainet
■ Väiksem kontsentratsioon, kuid tõhusam teistest 

Täielikult biolagunev
■ ACTIV bicompact ja kõik selle komponendid on täielikult biolagunevad, seda on tõestatud OECD 302

B standardile vastava akrediteeritud mineraliseerimiskatsega*.

*Lisateavet aadressilt www.wmprof.com

Taastuvressursside kindel kasutamine ja taaskasutusindeksi pidev tõus
■ Tootmisel kasutatakse palju taastuvaid toormaterjale ja 100% vee, päikese ja maapõue energiat
■ Tootmine on suuremalt jaolt toornaast sõltumatu: tootes ACTIV bicompact kasutatud orgaaniline

süsinik pärineb 64% ulatuses taastuvast taimsest allikast, võimaldades suuremalt jaolt toota
toornaata

■ Akivse veekasutushalduse nimel hoiame töös isiklikku jaama puhta vee ja heitvee jaoks

Kooss
Koossosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaar

Traditsiooniline Saksa kvaliteet – jätkusuutliku eevõtluse mootor
■ Üle 30 aasta jätkusuutliku tootearenduse eesrinnas
■ Nukad hügieenilahendused tagavad kasumi ja kasvu
■ Usaldusväärne kaubamärk

Professionaalne väljaõpe ja kohapealne jätkusuutlike hügieenilahenduste tugi
■ Kogemustega puhastuseksperdid jagavad oma teadmisi
■ Vajadustepõhised hügieeniplaanid ja puhastusnõuanded, mis opmeerivad Teie eevõe ja

puhastamise protseduure
■ Teenuse tõusnud väärtus ja eevõe parem maine 



ACTIV bicompact

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.

Ülikontsentreeritud pesupulber
■ Väga tõhus ■ Kauapüsiv lõhn ■ Ülikontsentreeritud

Toote profiil

■ ACTIV bicompact peseb tõhusalt isegi 20 °C juures. Madalam temperatuur ja lühem pesutsükkel säästab kuni 60%
elektrikuludest ja hoiab kokku aega. Bioloogilisi tsükleid järgiv toode on ohutu  puhastustöötajatele.

■ Tänu hapnikul põhinevale valgendajale ja erilisele, viiekordse bioensüümikoossega plekieemaldile tagab ACTIV
bicompact suurepärase puhtuse ja püsiva värskuse.

■ ACTIV bicompact on väga mugavas täidetavas ja taaskasutatavas ökopakendis, mida on kerge avada ja sulgeda ning
mis parandab tööohutust.

■ Peamiselt taastuvatest ressurssidest valmistatud ACTIV bicompact tunnistab oma vastutust tulevaste põlvkondade
ees.

Kasutusala

■ ACTIV bicompact sobib kõikide valgete ja värviliste riideesemete (v.a vill ja siid) masin- ja käsipesuks.
■ ACTIV bicompact on topeltkontsentreeritud pulber – 10 kg võrdub 20 kg tavalise pesuainega. Minimaalse annuse 5 g/

kg korral on võimalik pesta kuni 2 tonni kuiva pesu (pehme vesi / vähe määrdunud).

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised

Ohutus: Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Hoida lastele käesaamatus kohas. Mie segada kokku
teiste toodetega. Kontrollige varjatud kohas enne materjali vastupidavust. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaar.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib viia vaid täies tühja pakendi. Õiges doseerides säästate raha ja keskkonda.
Peske madalaimal võimalikul temperatuuril. Peske ala täiskoormusel.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 716249  1 x 10 kg
Tellimuse nr. 716250  1 x 10 kg

pH-väärtus: 0,50 % 10

Teie usaldusväärne partner

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


