
ACTIV tabs

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

Effekve, miljøvenlige vasketableer

■ Økoeffekv ydeevne med økoeffekvt produktdesign

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

■ Cerficeretmed Den europæiske Økoeket  (DK/006/001)
■ Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giige og skadelige materialer
■  Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentraon

Fuldstændig biologisk nedbrydelighed
■ ACTIV tabs 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.
■ Akv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Tradionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling
■ Over 25 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 tabs

Teknisk informaon

Påføring og dosering

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

Effekve, miljøvenlige vasketableer
■ Let dosering ■ Langdsholdbar friskhed ■ Egnet l alle stoffer

Produktprofil

■ Formuleringen af ACTIV tabs tager hensyn l og begrænser risikoen for allergiske reakoner. Udvalget af parfumer og
udelukkelse af farvestoffer gør produktet ideelt l følsom hud. Produktet respekterer biologiske cyklusser og tager
hensyn l folks helbred og rengøringspersonalers sikkerhed.

■ Samdigt med at skærpe arbejdssikkerheden har ACTIV tabs fremragende rengøringsegenskaber. Produktet sikrer
den bedste vaskeevne med lsætningen af kun en tab ved den laveste dosering for alle hvide og farvede stoffer.

■ ACTIV tabs er hovedsagligt fremsllet af vedvarende ressourcer, og formuleringen er baseret på naturlige Aloe-Vera-
ekstrakter. Produktet tager hensyn l kommende generaoner.

Anvendelsesområde

■ ACTIV tabs er velegnet l alle hvide og farvede stoffer (undtagen uld og silke) ved vask i vaskemaskine. De er allerede
effekve ved 30°C.

■ Brug et specifikt vaskemiddel l vask af sarte stoffer. Læs ald anvisningerne, der er knyet l tøj. Kontakt dit
vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhed.

■ Hvis du er allergisk over for husstøv, skal du ald vaske sengelinned ved 60°C. Øg vasketemperaturen l 60°C ved
lstedeværelse af infekonssygdomme.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Dee produkt er kun egnet l industriel brug. Opbevares ulgængeligt for børn. Bland ikke produktet med
andre produkter. Bland ikke produktet med andre produkter. 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. 715163  4 x 56 tabs

pH-værdi 1 % 11

Deres betroede partner hos Dem selv

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 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 (0)6245 87286


