
ACTIV tabs

Informacija apie tv arumą

Tvari plėtra ir gamyba

EMAS:
■ Nuolanis aplinkostaršos

mažinimas
■ Menė tvarumoataskaita
■ Energijos ir

vandensvaldymas
■ Socialinė lygybė

DIN ISO 14001:
■ Nuolat mažinami

išmetamo CO2 kiekiai,
taupoma energija,
vanduo ir medžiagos

DIN ISO 50001:
■ Nuolanis energijos

valdymo gerinimas:
poveikis, efektyvumas,
saugumas, naudojimas ir
suvartojimas.

A.I.S.E. - Charter:
■ Saugi ir tvari valymo

produktų gamyba

DIN ISO 9001:
■ Nuolanis

valdymoprocesų ir
klientųpatenkinimo
rezultatųgerinimas

■ Sukurta produktųkūrimo
ir gamyboskokybės
valdymosistema

Spraus, ekologiško skalbiklio tabletės

■ Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai

■ Suteiktas Europos ekologinis ženklas  (DK/006/001)
■ Sudetyje nera nuodingu ir pavojingu medžiagu
■ Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

Visiškai suyra
■ ACTIV tabs ir visos sudėtyje esančios medžiagos visiškai suyra. Ši svarbi savybė įrodyta akredituotu

mineralizacijos testu pagal OECD 302 B standartą*

*daugiau informacijos rasite adresu www.wmprof.com

Intensyvus atsinaujinančių šalnių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai
■ Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šalnių

energija
■ Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Sudės
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tradicine vokiška kokybe – jusu ilgaamžio verslo pletra
■ Daugiau kaip 25 metų par produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
■ Sumanūs higienos sprendimai, užkrinantys pelningą augimą
■ Pakimas prekės ženklas

Profesionalus naudotoju apmokymas ir pagalba priimant tvarius higienos sprendimus
■ Kvalifikuo valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
■ Pagal individualius poreikius pritaiky higienos planai ir valymo rekomendacijos, opmizuojančios

jūsų verslo ir valymo procedūras
■ Didesnę paslaugų vertė ir geresnė kompanijos reputacija



ACTIV tabs

Techninio pobūdžio informacija

Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso nuo
valomos vietos ir
nešvarumų kiekio.
Vadovaukitės
nurodymais.

Spraus, ekologiško skalbiklio tabletės
■ Paprastas dozavimas ■ Ilgai išliekan gaiva ■ Tinka visiems audiniams

Produkto aprašymas

■ „ACTIV tabs“ formulė sukurta siekiant sumažin alerginių reakcijų riziką. Pasirinkus nkamas kvapiąsias medžiagas
ir atsisakius dažiklių, jos idealiai nka jautriai odai. Jos sukurtos atsižvelgiant į biologinius ciklus ir rūpinans žmonių
sveikata bei švaros darbuotojų saugumu.

■ „ACTIV tabs“ pagerina darbo saugą ir sykiu padeda pasiek puikių skalbimo rezultatų. Naudojant mažiausią vienos
priemonės dozę, užkrinamas visų baltų ir spalvotų audinių skalbimo efektyvumas.

■ Dauguma „ACTIV tabs“ sudedamųjų dalių gaunamos iš atsinaujinančių šalnių, o jų formulės pagrindas – natūralūs
alijošiaus ekstraktai, taigi „ACTIV tabs“ sukurtos laikans atsakomybės prieš ateies kartas.

Paskirs

■ „ACTIV tabs“ nka visiems balems ir spalvoems audiniams (išskyrus vilną ir šilką), skalbiamiems skalbyklėse.
Tabletės puikiai veikia vos 30°C temperatūroje.

■ Skalbdami jautrius audinius, naudokite specialų ploviklį. Visuomet atsižvelkite į drabužių eketėse pateikiamas
instrukcijas. Daugiau informacijos apie vandens kietumą gausite susisiekę su savo vandenekio kompanija.

■ Jeigu esate alergiški namų dulkėms, patalynę visada skalbkite 60°C temperatūroje. Infekcinių ligų atveju skalbkite
aukštesnėje, 60°C temperatūroje.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Šis produktas skirtas naudo pramonėje. Saugo nuo vaikų.  Nemaišy su kitais produktais. Nemaišy su kitais
produktais. Išsamesnės informacijos rasite Saugos duomenų lapas.
Laikymas: Saugo originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
Aplinkosauga: Siekdami didžiausio veiksmingumo, visada naudokite nkamą dozę ir žemiausią rekomenduojamą
temperatūrą. Tai sumažins energijos ir vandens suvartojimą bei vandens taršą.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 715163  4 x 56 tabs

pH reikšmė 1 % 11

Jūsų pakimas partneris

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 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


