
ACTIV color

Kestävän kehityksen edot

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

EMAS:
■ Ympäristönsuojeluntason

jatkuvaparantaminen
■ Kestävän

kehityksenvuosirapor
■ Energia- ja vesihuolto
■ Sosiaalinen

oikeudenmukaisuus

DIN ISO 14001:
■ Jäeen ja CO2- päästöjen

jatkuva vähentäminen,
energian, veden ja raaka-
aineiden säästö.

DIN ISO 50001:
■ Energiahuollon

jatkuva parantaminen:
suorituskyky, tehokkuus,
turvallisuus, käyö ja
kulutus.

A.I.S.E. - Charter:
■ Puhdistusaineiden

turvallinen ja kestävä
valmistus.

DIN ISO 9001:
■ Hallintaprosessien ja

asiakastyytyväisyyden
jatkuva kehiäminen

■ Vakiintunut
laatujärjestelmä
tuotekehityksessä ja
valmistuksessa

Tehokas pesuaine värilliselle pyykille

■ Ekotehokas suorituskyky ekotehokkaalla tuotesuunnielulla

Käyö- ja ympäristöturvallisuus, paras mahdollinen pesuteho

■ EU-ympäristömerkki  (NL/006/009)
■ Ei lainkaan myrkyllisiä tai haitallisia aineita
■ Ylivertaista suoritustehoa pienemmillä pitoisuuksilla 

Täysin biohajoava
■ ACTIV color kaikkine ainesosineen on täysin biohajoava – ominaisuus, joka on todisteu OECD 302

B -standardin* mukaisessa virallisessa mineralisaaokokeessa*.

*Lisäetoja www.wmprof.com

Uusiutuvat luonnonvarat tehokäytössä – uudelleenkäytön osuus kasvaa jatkuvas
■ Tuotanto pohjautuu uusiutuviin raaka-aineisiin sekä 100-prosenseen vesi-, aurinko-

jamaalämpöenergian käyöön
■ Tuotanto pitkäl raakaöljystä riippumatonta: koska ACTIV color sisältää orgaanista hiiltä,josta 74%

on peräisin uusiutuvista kasvivaroista, sen tuotanto on pitkäl raakaöljystäriippumatonta
■ Oma akivinen vesienhoito puhtaan ja jäteveden

Koostumus
Aineosalueelo on käyöturvallisuusedoeessa

Perinteistä saksalaista laatua – kestävän liiketoiminnan kehiämiseen
■ Kestävän tuotekehityksen edelläkävijä yli 30 vuoden ajan
■ Fiksut hygieniaratkaisut kannaavan kasvun takeena
■ Luoteu brändi

Professional user training and on-site support for Sustainable Hygiene Soluons
■ Tietämyksen kaava siirto kouluteujen siivouskonsulen avulla
■ Räätälöidyt hygieniasuunnitelmat ja siivoussuositukset liiketoimintasi ja siivousprosessiesi

opmoinin
■ Vahvistaa palvelujen arvoa ja yrityksen mainea



ACTIV color

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Annostelu käyötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Käyökohde:
Kehitey
ammapesuloihin

Tehokas pesuaine värilliselle pyykille
■ Raikas tuoksu  ■ ei värin haalistumista ■ EU Ecolabel -ympäristömerkki

Tuoteprofiili

■ ACTIV color on värilliselle pyykille tarkoiteu pesuaine, joka pitää värit kirkkaana, eikä sisällä valkaisuaineita tai
opsia kirkasteita.

■ Biologises hajoavien pinta-akivisten aineiden ja kompleksinmuodostajien yhdistelmä puhdistaa värilliset teksilit
tehokkaas myös alhaisissa lämpöloissa antaen erinomaisen pesutuloksen.

■ Luonnolliset entsyymit ja emulgoivat aineet takaavat virheeömän pesutuloksen.
■ ACTIV colorille on myönney EU Ecolabel -ympäristömerkki, ja se sisältää runsaas uusiutuvia ainesosia ja

kasvipohjaisia pinta-akivisia aineita.
■ Lähinnä uusiutuvista ainesosista koostuva ACTIV color huolehi tulevista sukupolvista.

Käyökohde

■ Sopii kaikille teksileille (ei villalle tai silkille) ja kaikenlaisiin amma- tai kokäyöön tarkoiteuihin
pyykinpesukoneisiin

■ ACTIV color on pesujauheiviste.
■ Kätevä 10 kilon pakkaus on ergonominen ja turvallinen käyää

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu

Turvallisuus: Vain ammakäyöön.
Lisäetoja käyöturvallisuusedoeessa.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä.
Parhaan tehokkuuden saavuamiseksi käytä aina oikeaa annostusta.
Siten minimoit vedenkulutuksen ja vähennät veden saastumista.

Pakkauskoot

pH-arvo 1% 11

Luoteu kumppanisi kohteessa

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

Tilausnro. 716050  1 x 10 kg säkki


