
ENERGY easytabs

Jätkusuutlikkuse teave

Jätkusuutlik areng ja tootmine

EMAS:
■ Pidev paranevad

keskkonnanäitajad
■ Iga-aastane

jätkusuutlikkuse raport
■ Energia ja vee haldamine
■ Sotsiaalne õiglus

DIN ISO 14001:
■ Pidev jäätmete ja

CO2-emissioonide
vähendamine, samu
energia, vee ja
materjalide säästmine

DIN ISO 50001:
■ Pidev energiahalduse

edendamine: jõudlus,
tõhusus, turvalisus,
kasutus ja tarbimine

A.I.S.E. - harta:
■ Puhastustoodete ohutu ja

jätkusuutlik tootmine 

DIN ISO 9001:
■ Haldusprotsesside ja

kliendirahulolu pidev
tõhustamine

■ Tootearenduses ja
tootmises tõestatud
kvaliteedihalduse
süsteem

Neli-ühes-tabled nõudepesumasinatele

■ Ökoloogiline tõhusus ja tootedisain

Kasutaja- ja keskkonnasõbralik ning puhastab ülitõhusalt

 

■ EuroopaEcolabel-serfikaadiga  (DK/015/001)
■ Registreeritud Austria keskkonnaliidu ‚die umweltberatung‘ heas nimekirjas
■ Ei sisalda ainsatki toksilist ega kahjulikku ainet
■ Väiksem kontsentratsioon, kuid tõhusam teistest 

Täielikult biolagunev
■ ENERGY easytabs ja kõik selle komponendid on täielikult biolagunevad, seda on tõestatud OECD

302 B standardile vastava akrediteeritud mineraliseerimiskatsega*.

*Lisateavet aadressilt www.wmprof.com

Taastuvressursside kindel kasutamine ja taaskasutusindeksi pidev tõus
■ Tootmisel kasutatakse palju taastuvaid toormaterjale ja 100% vee, päikese ja maapõue energiat
■ Tootmine on suuremalt jaolt toornaast sõltumatu: tootes ENERGY easytabs kasutatud orgaaniline

süsinik pärineb 56% ulatuses taastuvast taimsest allikast, võimaldades suuremalt jaolt toota
toornaata

■ Akivse veekasutushalduse nimel hoiame töös isiklikku jaama puhta vee ja heitvee jaoks

Kooss
15-30% hapnikupõhised pleegitusained, <5% mieioonsed pindakivsed ained (rasvalkohol etüleenoksiidi adukt),
polükarboksülaadid, ensüümid
Spetsiifilised koossained: naatriumtsitraat, naatriumkarbonaat, naatriumdisilikaat, rapsiõli, glütseriin,
polüetüleenglükool

Traditsiooniline Saksa kvaliteet – jätkusuutliku eevõtluse mootor
■ Üle 30 aasta jätkusuutliku tootearenduse eesrinnas
■ Nukad hügieenilahendused tagavad kasumi ja kasvu
■ Usaldusväärne kaubamärk

Professionaalne väljaõpe ja kohapealne jätkusuutlike hügieenilahenduste tugi
■ Kogemustega puhastuseksperdid jagavad oma teadmisi
■ Vajadustepõhised hügieeniplaanid ja puhastusnõuanded, mis opmeerivad Teie eevõe ja

puhastamise protseduure
■ Teenuse tõusnud väärtus ja eevõe parem maine 



ENERGY easytabs

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Järgige allolevaid
juhiseid.

Eevalmistamine:
Eemaldage
nõudelt enne
nõudepesumasinasse
panemist kõik
toidujäägid.

Doseerimine:
Pange üks table
nõudepesumasina
dosaatorisse.

Toimib häs
ka madalatel
temperatuuridel (55
°C)

Ei lase katlakivil
küeelemendele
koguneda.

Neli-ühes-tabled nõudepesumasinatele
■ Mitu funktsiooni ■ Lihtne doseerida ■ Ei kahjusta pindasid

Toote profiil

■ Nõudepesutablede ENERGY easytabs puhul on neli olulist omadust koondatud ühte table.
■ Uue vees lahustuvat mikroplas miesisaldava ja täielikult biolaguneva fooliumiga, et tekiks vähem jäätmeid ja

tagada suurem mugavus.

Pesuvahend: eemaldab plekid ja rasva ning tagab nõude PUHTUSE.Loputusvahend: kiirendab kuivamist, ei
lase katlakivijääkidel tekkida ja annab nõudele SÄRA.Regenereerimine: hoiab ära valge katu tekke ja nõud on
LÄIKIVAD.Kaitse: kaitseb teie nõusid, andes neile pikema KASUTUSEA.
■ Tööohutust parandav toode ei sisalda fosfaate ega lõhnaaineid.
■ Toode ei lase katlakivil küeelemendele koguneda.
■ Peamiselt taastuvatest ressurssidest valmistatud ENERGY easytabs tunnistab oma vastutust tulevaste põlvkondade

ees.

Kasutusala

■ ENERGY easytabs sobib kasutamiseks kõikides automaatsetes poolprofi ja kodus kasutatavates nõudepesumasinates.

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised

Ohutus: Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaar.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Valige madala temperatuuriga pesutsükkel.
Doseerimisjuhiste järgimine aitab säästa energiat, vähendab veekulu ja vee saastumist.
Käidelge täielikult tühjendatud pakend erijäätmena.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 715844  5 x 85 tabs

pH-väärtus: 11
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