
ACTIV liquid

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

Flydende vaskemiddel

■ Økoeffekv ydeevne med økoeffekvt produktdesign

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

 

■ Cerficeretmed Den europæiske Økoeket  (DE/039/007)
■ 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 liquid 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: 82% af det organiske kulstof behandlet i ACTIV

liquid 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 liquid

Teknisk informaon

Påføring og dosering

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

Anvendelsesområde:
udviklet l
professionelle
vaskerier.

8 
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6 
m

l/k
g Et automask

doseringssystem
anbefales stærkt.

Flydende vaskemiddel
■ Højeffekvt produkt ■ Langdsholdbar parfume ■ Stor materialekompabilitet

Produktprofil

■ ACTIV liquid er et koncentreret universelvaskemiddel, der sikrer en høj vaskeydelse selv ved 30 °C. Produktet
respekterer biologiske cyklusser og tager hensyn l folks helbred og rengøringspersonalers sikkerhed.

■ ACTIV liquid leverer den største materialekompabilitet. Produktet er fri for blegemidler og kan derfor bruges l
hvide eller farvede stoffer.

■ ACTIV liquid naturlig aloe vera ekstrakter.
■ ACTIV liquid er hovedsagligt fremsllet af vedvarende ressourcer og tager hensyn l kommende generaoner.
■ ACTIV liquid er en del af det Ecolabel-cerficerede ECOMPLETE SYSTEM (DE/039/007) i kombinaon med SYSTEM

alca og SYSTEM oxybleach.

Anvendelsesområde

■ ACTIV liquid er egnet l alle typer stoffer og alle temperaturer.
■ Brug ACTIV liquid iht. doseringsanvisningerne og vask tøjet uden forvask (aængigt af vandets hårdhed og

vasketøjets lsmudsning). Oplysninger om vandets hårdhed kan fås af det lokale vandværk.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Dee produkt er kun egnet l industriel brug. Udførlig informaon findes I det Sikkerhedsdatablad.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Brug ald den korrekte dosering og den lavest anbefalede temperatur for maksimal effekvitet. Det
reducerer både energi- og vandforbruget samt vandforureningen.

Salgsenheder

Ordner No. 712603  2 x 5 L
Ordner No. 712822  1 x 15 L

pH-værdi 8
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