
ENERGY proKliks

Oplysninger om
bæredygghed

Bæredygg udvikling og
fremslling

EMAS:
■ Løbende forbedring af

miljøpræstaonen
■ Årlig

æredygghedsrapport
■ Forvaltning af energi og

vand
■ Social reærdighed

DIN ISO 14001:
■ Løbende forbedringer

indenfor mindskning af
spild og CO2-emissioner
samt besparelser
på energi-, vand- og
materialeforbrug.

DIN ISO 50001:
■ Løbende forbedring af

energiforvaltningen:
præstaon, effekvitet,
sikkerhed, anvendelse og
forbrug.

A.I.S.E. - forpligtelser:
■ Sikker og bæredygg

fremslling af
rengøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Løbende forbedring af

ledelsesprocesser og
kundelfredshed

■ Etableret
kvalitetshåndteringssystem
indenfor
produktudvikling og -
fremslling

Opvaskemiddel med høj ydeevne l blødt vand og
osmosevand

■ Ultrarensende opvaskemiddel l blødt vand og osmosevand samt billig i dri

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

  

■ Cradle to CradleTM Bronze cerfied*
■ Cerficeretmed Den europæiske Økoeket  (AT/038/005)
■ Registreret i posivlisten hos ‚die umweltberatung‘
■ Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giige og skadelige materialer
■  Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentraon

*Cradle to Cradle Cerfied™ er et cerficeringsmærke licenseret af Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Kliks Laundry er som
et sæt af fire produkter på Cradle to Cradle Cerfied™ Gold-niveau. Produktets emballage opfylder kravene fra udelukkelseslisten, men
er ikke blevet vurderet l fastlæggelse af cerficeringsniveauet.

bionedbrydelighed
■ ENERGY proKliks med alle sine ingredienser er fuldstændig biologisk nedbrydeligt og har bevist

denne vigge egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest iht. OECD 302 B-standarden*

*for yderligere oplysninger gå på www.wmprof.com

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen
■ Fremslling ved omfaende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op

l 100% vandkra, solenergi og geotermisk energi.
■ Fremsllingen er i det meste uaængig af råolie: 39% af det organiske kulstof behandlet i ENERGY

proKliks stammer fra fornyelige planteressourcer, hvilket muliggør en fremslling i det meste
uaængig af råolie.

■ Akv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser
<5% polycarboxylater, fosfonater
Specifikke ingredienser: vand, kaliumhydroxid, natriumhydroxid, miljøvenlig kompleksdannelse på aminosyrebasis,
citrater, polymerer

Tradionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling
■ Over 30 års pionerarbejde indenfor bæredygg udvikling
■ Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
■ Varemærket nyder llid

Professionel brugeruddannelse og støe hos kunden l Bæredygge Hygiejneløsninger
■ Omfaende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
■ Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger opmerer Deres forretnings- og

rengøringsprocedurer
■ Større serviceværdi og styrket firmarenommé



ENERGY proKliks

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Lukket system
for maksimal
brugersikkerhed og
intuiv håndtering.

0.
6-

2.
5g

/L Et automask
doseringssystem
anbefales stærkt.

Fra let l svær
forurening. 

Blødt vand 

Åbn kassen som vist
med symboler på
kassen, sæt tuden
korrekt ind i holderen. 

Bemærk farvekoder
for sikker anvendelse. 

Bortskaf papkasse
i papiraffald og
plascpose sammen
med dit øvrige plasc.

Opvaskemiddel med høj ydeevne l blødt vand og
osmosevand

■ Effekv rengøring ■ Blødt vand og osmosevand ■ Fremragende plejerner

Produktprofil

■ Den unikke hybrid polymerbasis i ENERGY proKLIKS er af naturlig oprindelse, hvilket giver den en enestående farve og
fremragende pleri rengøring.

■ Et innovavt system bestående af isoleringsmidler baseret på 100% biologisk nedbrydelige aminosyrer som et
alternav l fosfat, NTA og EDTA, forhindrer kalkaflejringer, og skaber en boosngeffekt, der sikrer effekv ernelse
af fedt og pleer i blødt vand og osmosevand.

■ Den ultrakoncentrerede kemiske formel forstærker lav dosering og økonomisk brug
■ ENERGY proKliks er primært fremsllet af vedvarende ressourcer og tager dermed ansvar for fremdige generaoner.
■ KLIKS er et lukket system med et smart emballagedesign, der sikrer maksimal brugersikkerhed og hygiejne og

garanterer fuldstændig tømning af produktet og pladsbesparende bortskaffelse.

Anvendelsesområde

■ ENERGY proKliks er beregnet l alle typer opvaskemaskiner, der bruger blødt vand eller osmosevand, fx
industriopvaskemaskiner og opvaskemaskiner med enkelanke.

■ Produktet er velegnet l alkalibestandigt service og besk, og vasker effekvt tallerkner, glas, gryder og pander.
Anvend ikke produktet l service og besk af aluminium og sølv!

■ Skal bruges sammen med miljøvenlige BRILLIANT Kliks-produkter.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Dee maskinopvaskemiddel virker effekvt ved lave temperaturer.  Brug opvaskemaskinens
lavtemperaturprogrammer. Fyld opvaskemaskinen op, før du sæer den i gang. Brug ikke mere opvaskemiddel end
anbefalet. Sådan minimerer du forbruget af både energi og vand og mindsker vandforureningen. Kun den helt tømte
emballage afleveres l genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 714264  2 x 5 L
Ordner No. 716102  1 x 10 L

pH-værdi 13

Deres betroede partner hos Dem selv

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


