
ENERGY perfect

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

jaasiakastyytyväisyydenjatkuva
kehiäminen

■ Vakiintunutlaatujärjestelmätuotekehityksessäja
valmistuksessa

Tehokas pesuaine asanpesukoneille

■ Ekotehokas suorituskyky ekotehokkaalla tuotesuunnielulla

Käyö- ja ympäristöturvallisuus, paras mahdollinen pesuteho

 

■ Serfioitu pohjoismaisella ympäristömerkillä Nordic Swan
■ ‚die umweltberatung‘ posiivisten aineiden listalla
■ Ei lainkaan myrkyllisiä tai haitallisia aineita
■ Ylivertaista suoritustehoa pienemmillä pitoisuuksilla 

Täysin biohajoava
■ ENERGY perfect 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 ENERGY perfect sisältää orgaanista hiiltä,josta

20% on peräisin uusiutuvista kasvivaroista, sen tuotanto on pitkäl raakaöljystäriippumatonta
■ Oma akivinen vesienhoito puhtaan ja jäteveden

Täydellinen avoimuus – kaikki ainesosat ilmoitetaan
<5% polykarboksylaat, fosfonaat
Erityisainesosat: aqua, natriumhydroksidi, aminohappopohjaiset ekologiset kompleksinmuodostajat

Perinteistä saksalaista laatua – kestävän liiketoiminnan kehiämiseen
■ Kestävän tuotekehityksen edelläkävijä yli 25 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



ENERGY perfect

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Annostelu käyötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Soveltuu
kaikentyyppisille
asanpesukoneille.

Automaasta
annostelujärjestelmää
suositellaan vahvas.

1–
2,

5 
g/

L Pehmeä vesi

2–
4 

g/
L Keskikova vesi

3,
5–

5 
g/

L Kova vesi

Tehokas pesuaine asanpesukoneille
■ Poistaa rasvaa tehokkaas ■ Pehmeälle/keskikovalle vedelle ■ Tiiviste  

Tuoteprofiili

■ ENERGY perfect on innovaivinen, kestävä, kompleksoiva järjestelmä, joka estää kalkkisaostumien muodostumista.
Se toimii erityises pehmeässä ja keskikovassa vedessä.

■ Se parantaa työturvallisuua ja puhdistaa asat intensiivises ja tehokkaas poistamalla rasvan ja tahrat täydellises.
■ Se on eriäin vahva iviste, jota tarvitsee annostella vain vähän.
■ ENERGY perfect koostuu pääosin uusiutuvista luonnonvaroista ja kantaa siten vastuuta tulevista sukupolvista.

Käyökohde

■ ENERGY perfect soveltuu kaikentyyppisille asanpesukoneille, esim. koneille, joissa on iso hihna tai yksi säiliö.
■ Se soveltuu kaikille emäksenkestäville asoille ja ruokailuvälineille ja pesee lautaset, lasit, pannut ja kalat

perusteellises.
■ Älä käytä sitä alumiinista tai hopeasta valmistetuille asoille tai ruokailuvälineille!
■ Käytä yhdessä BRILLANT perfecn kanssa.

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu

Turvallisuus: Tämä tuote on tarkoiteu ammamaiseen käyöön. Katso tarkemmat ohjeet tuoteselosteesta.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Tämä ympäristömerkin saanut pesuaine toimii hyvin alhaisessa lämpölassa. Valitse asanpesukoneesta
alhaisen lämpölan pesuohjelmia, pese täysiä koneellisia äläkä ylitä suositeltua annostusta. Näin kulutat
mahdollisimman vähän energiaa ja veä ja vähennät veden pilaantumista. Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen
vain täysin tyhjenneynä.

Pakkauskoot

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

pH-arvo 14

Luoteu kumppanisi kohteessa

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


