
MANUDISH essenal

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 

Högpresterande flytande diskmedel

■ Miljöeffekv prestanda med miljöeffekv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt

 

■ Första Cradle to CradleTM Goldcerfierade* sormentet i rengöringsbranschen
■ Cerfierat med det europeiska miljömärket  (DE/019/064)
■ Fullständigt uteslutande av giiga och skadliga material
■ Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentraon 

*Cradle to Cradle CerfiedTM er et serfiseringsmerke lisensiert av Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Produktet har bli
Cradle to Cradle CerfiedTM på gull-nivå, mens emballasjen svarer l kriteriene for sølv.

Fullständig biologisk nedbrytbarhet
■ MANUDISH essenal 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
■ Akv vaenhantering upprähåller egen färsk- och avloppsvaenrening

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

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



MANUDISH essenal

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 
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Högpresterande flytande diskmedel
■ Högpresterande ■ Hög koncentraon ■ Parfymfri

Produktprofil

■ MANUDISH essenal kombinerar kraig avfeande effekt och perfekta resultat med hudvänlighet och tar hänsyn ll
slutanvändarens högsta krav. 

■ Den höga skumförmågan llsammans med den kraigt verkande koncentraonen ger en förstklassig effekvitet vid
användning.

■ MANUDISH essenal går a dosera lågt och ger enhetliga resultat tack vare dess höga koncentraon.
■ Den nya sammansäningen gör MANUDISH essenal behaglig a använda och lä a skölja bort.
■ MANUDISH essenal tar ansvar för kommande generaoner då den är ll största del sammansa av förnybara

resurser och levereras i en flaska gjord av 100% återvunnet material.

Användningsområde

■ Lämplig för handdisk.
■ MANUDISH essenal rengör och avfear all typ av disk (inklusive filter, kokkärl och besck).

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer informaon, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Använd alld rä dosering för maximal effekvitet. Det minimerar vaenförbrukningen och minskar
vaenföroreningarna.

Försäljningsenheter

Ordernr. 715231  10 x 1 L
Ordernr. 715230  2 x 5 L

pH-värde 6

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


