
ENERGY perfect

Hållbarhetsinformaon

Hållbar utveckling och
produkon

EMAS:
■ Konnuerlig förbäring

av miljöprestanda 
■ Årlig

hållbarhetsredovisning 
■ Energi- och

vaenhantering
■ Social rävisa 

DIN ISO 14001:
■ Konnuerliga

förbäringar för a
minska avfall och CO2-
utsläpp samt besparing
av energi, vaen- och
materialförbrukning 

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig förbäring

av energihantering:
prestanda, effekvitet,
säkerhet, användning och
konsumon. 

A.I.S.E. - Charter:
■ Säker och hållbar

llverkning av
rengöringsprodukter 

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig förbäring

av hanteringsprocesser
och kundnöjdhet 

■ Etablerat
kvalitetshanteringssystem
i produktutveckling och
produkon 

Högeffekvt rengöringsmedel för diskmaskiner

■ Miljöeffekv prestanda med miljöeffekv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt

 

■ Cerfierad med den Nordiska miljömärkningen
■ Registrerat i den posiva listan „die Umweltberatung“
■ Fullständigt uteslutande av giiga och skadliga material
■ Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentraon 

Fullständig biologisk nedbrytbarhet
■ ENERGY perfect med alla dess ingredienser är helt biologiskt nedbrytbar och har påvisat denna

vikga egenskap i e ackrediterat mineraliseringstest enligt OECD 302 B-standarden*

*för mer informaon, gå ll www.wmprof.com

Intensiv användning av förnybara resurser - konnuerlig ökning av återanvändningsandelen
■ Produkon med omfaande användning av förnybara råvaror och energi med hjälp av 100 %

vaenkra, solenergi och jordvärme
■ Produkon i stor utsträckning oberoende av råolja: 20% av organiskt kol som bearbetas i ENERGY

perfect kommer från förnybara växtresurser som möjliggör en produkon i stor utsträckning
oberoende av råolja

■ Akv vaenhantering upprähåller egen färsk- och avloppsvaenrening

Full transparens - komple innehållsdeklaraon
<5% polykarboxilater, fosfonater
Särskilda ingredienser: vaen, natriumhydroxid, ekologisk kombinerbar aminosyrabaserad komplexbildare

Tradionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling
■ Mer än 25 år som föregångare inom hållbar produktutveckling
■ Smarta hygienlösningar säkerställer lönsam llväxt
■ Betro varumärk

Professionell användarutbildning och support på plats för hållbara hygienlösningar
■ Omfaande kunskapsöverföring genom kvalificerade rengöringskonsulter
■ Anpassade hygienplaner och rengöringsrekommendaoner opmerar din verksamhet och

rengöringsruner
■ Ökat servicevärde och stärkt företagsrykte



ENERGY perfect

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 

Lämpligt för alla typer
av diskmaskiner.

Automaskt
doseringssystem
rekommenderas
starkt.

1-
2,

5 
g/

L Mjukt vaen

2-
4 

g/
L Medelhårt vaen

3,
5-

5 
g/

L Hårt vaen

Högeffekvt rengöringsmedel för diskmaskiner
■ Högt avfeande ■ Mjukt/medelhårt vaen ■ Koncentrat  

Produktprofil

■ ENERGY perfect är e innovavt hållbart komplexsystem som förebygger kalkavlagringar. Idealiskt för användning
med medelhårt vaen.

■ Samdigt som arbetssäkerheten förbäras säkerställer det en intensiv och krafull rengöring av tallrikar via en
perfekt avlägsning av fe och fläckar.

■ Det är högkoncentrerat för en låg dosering.
■ Huvudsakligen sammansa av förnybara resurser, tar ENERGY perfect ansvar för kommande generaoner.

Användningsområde

■ ENERGY perfect passar för alla typer av diskmaskiner t.ex. storköks- och entanksmaskiner.
■ Det är användbart för alla alkaliresistenta tallrikar och besck, det diskar noggrant tallrikar, glas, pannor och

kastruller.
■ Använd inte för tallrikar och besck av aluminium och silver.
■ Använd i kombinaon med BRILLANT perfect.

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Denna produkt är endast avsedd för professionell användning. Uörlig informaon, se tekniskt
informaonsblad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Dea miljömärkta diskmedel är verksamt vid låga temperaturer. Ställ in diskmaskinen på e diskprogram med
låg temperatur, fyllmaskinen helt före disk och överskrid inte den rekommenderade doseringen. Därigenom minskar du
din energi- och vaenförbrukning samt vaenföroreningen. Lämna bara in helt tom förpackning ll återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 712615  2 x 5 L
Ordernr. 712700  1 x 15 L

pH-värde 14

Din betrodda partner på plats

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 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


