
ACTIV delicat

Duurzaamheidsinformae

Duurzame ontwikkeling en
produce

EMAS:
■ Connue verbetering van

milieuprestaes
■ Jaarlijks

duurzaamheidsrapport
■ Energie- en waterbeheer
■ Social Fairness

DIN ISO 14001:
■ Connue vermindering

van afval en CO2-
emissies, daling
energie-, water- en
materiaalverbruik

DIN ISO 50001:
■ Connue verbetering

van energiebeheer:
prestaes, efficiëne,
veiligheid, gebruik en
verbruik

A.I.S.E. - Charter:
■ Veilige en duurzame

produce van
schoonmaakproducten

DIN ISO 9001:
■ Connue verbetering

van procesbeheer en
klanevredenheid

■ Vastgelegd systeem
kwaliteitsbeheer in
productontwikkeling en
produce

Vloeibaar wasmiddel voor delicaat texel

■ Eco-efficient performance with eco-effecve product design

Veilige, milieuvriendelijke en krachge reiniger

 

■ Gecerficeerd met Europees Ecolabel  (DE/06/036)
■ Geregistreerd in de posieve lijst van de Umweltberatung
■ Volledig afzien van toxische en schadelijke stoffen
■ Overtre andere producten bij lagere concentrae

Volledig biologische areekbaarheid
■ ACTIV delicat met al zijn ingrediënten zijn volledig biologisch areekbaar, zoals aangetoond in een

geaccrediteerde mineralisaetest conform OECD 302 B*

*Voor meer informae, surf naar www.wmprof.com

Intensief gebruik van hernieuwbare bronnen - connue verbetering van de
herbruikbaarheidsscore

■ Produce met uitgebreid aanwenden van hernieuwbare grondstoffen en energie door gebruik –tot
100% - van hydroelektrische-, zonne-, en geothermische energie.

■ Grotendeels aardolieonaankelijke produce: 68% van de in ACTIV delicat verwerkteorganische
koolstof is aomsg van hernieuwbare plantaardige bronnen

■ Acef waterbeheer via de eigen installae voor zoetwater- en afvalwaterbehandeling

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Tradionele Duitse kwaliteit – duurzaam ondernemen
■ Meer dan 30 jaar pionier in duurzame productontwikkeling
■ Slimme hygiëne-oplossingen voor rendabele groei
■ Trusted Brand

Professionele opleidingen en klantondersteuning voor duurzame oplossingen
■ Uitgebreide kennisoverdracht via gekwalificeerde consultants
■ Hygiëneplannen op maat en specifieke aanbevelingen om uw acviteiten en schoonmaakprocessen

te opmaliseren
■ Verhoogde servicewaarde en uitstekende bedrijfsreputae



ACTIV delicat

Technische informae

Gebruik en dosering

Doseren volgens
toepassing en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instruces.

Vloeibaar wasmiddel voor delicaat texel
■ Mild voor weefsel ■ Geschikt voor handwas ■ Beschermend effect

Productprofiel

■ ACTIV delicat respecteert alle types delicaat wasbaar texel.  Het houdt rekening met de biologische cycli, en is
ontwikkeld met het oog op de gezondheid van mensen en de veiligheid van schoonmaakpersoneel.

■ De formule op basis van natuurlijke tarweproteïne reinigt en beschermt de wol jdens het wassen en draagt zorg
voor delicaat en gevoelig texel.

■ ACTIV delicat biedt de hoogste verdraagzaamheid voor materialen en is vrij van bleekmiddelen of opsche
glansmiddelen.

■ ACTIV delicat is dermatologisch getest, vrij van verfstoffen, forfaten en conserveringsmiddelen en perfect geschikt
voor de handwas.

■ ACTIV delicat is voornamelijk samengesteld uit hernieuwbare grondstoffen en neemt de verantwoordelijkheid op
voor toekomsge generaes.

Toepassingsgebied

■ ACTIV delicat is ontworpen om elk delicaat texel zoals wol, zijde, viscose, acetaat, elassche en synthesche
weefsels. Het is geschikt voor temperaturen van 20-60°C.

■ Gebruik ACTIV delicat volgens de doseerinstruces en was de kleren zonder voorwas (aankelijk van de
waterhardheid en de vervuiling van het wasgoed).

■ Informae over de waterhardheid krijgt u bij uw plaatselijk waterbedrijf.

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien

Veiligheid: Alleen voor professioneel gebruik. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet mengen met andere
producten. Test materiaalverdraagbaarheid vóór gebruik. Voor meer informae, zie Veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Bewaren bij kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen inleveren bij een inzamelpunt voor gevaarlijk afval.  Juiste dosering
bespaart kosten en minimaliseert de schade voor het milieu.  Was op de laagst mogelijke temperatuur. Was aljd met
volledige wastrommel. Sorteer eerst het wasgoed (bijv. per kleur, vervuilingsgraad, vezelsoort).

Verpakking

Arkelnr. 712602  2 x 5 L

pH-waarde 8

Uw vertrouwde partner

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


