
LAVAMANI F

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

Loon l håndvask

■ Økoeffekv ydeevne med økoeffekvt produktdesign

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

 

■ Første Cradle to CradleTM Goldcerficerede* serie i rengøringsbranchen
■ Cerficeretmed Den europæiske Økoeket  (AT/030/002)
■ Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giige og skadelige materialer
■  Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentraon

Cradle to Cradle Cerfied™ is a cerficaon mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. The product has
been Cradle to Cradle Cerfied™ at the Gold level. Product packaging meets banned list requirements, but has not been assessed to
determine cerficaon level.

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.
■ Akv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser
Ingredients: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM
BENZOATE, LACTIC ACID, COCO-GLUCOSIDE, GLYCOL DISTEARATE, CITRIC ACID

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



LAVAMANI F

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

1-
2 

m
L Fugge hænder

påføres en lille poron
fra dispenser eller
pumpeflaske. 

Skum. 

Skyl godt eer. 

Loon l håndvask
■ Ingen parfume ■ Ingen farvestoffer ■ Mild mod huden

Produktprofil

■ LAVAMANI F er en håndsæbe uden parfume og farvestoffer.
■ Ved at give aald på parfumer undgås irriterende eller allergiske hudreakoner på due og dublandinger.
■ LAVAMANI F er blevet dermatologisk testet og rengør hænderne uden at påvirker hudens naturlige pH-værdi.

Produktet indeholder ikke sæbemidler eller basiske materialer.
■ Sammensætningen er også egnet l personer med følsom hud, som vasker deres hænder hyppigt.
■ LAVAMANI F er meget velegnet l anvendelse i fødevarebehandlingsindustrien på grund af sin mangel på parfume og

farvestoffer.

Anvendelsesområde

■ Til regelmæssig rengøring af hænderne hvorsomhelst dee kræves, såsom i hoteller, restauranter, køkkener og
plejehjem såvel som i fødevarebehandlingsindustrien.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 715415  10 x 1 L
Ordner No. 715414  10 x 500 mL

pH-værdi 5

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


