
MANUDISH original

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 ja

asiakastyytyväisyyden
jatkuva kehiäminen

■ Vakiintunut
laatujärjestelmä
tuotekehityksessä ja
valmistuksessa

Käsiasanpesuneste

■ Ekotehokas suorituskyky ekotehokkaalla tuotesuunnielulla

Käyö- ja ympäristöturvallisuus, paras mahdollinen pesuteho

  

■ Cradle to Cradle® kultaserfioitu*
■ EU-ympäristömerkki  (DE/019/064)
■ ‚die umweltberatung‘ posiivisten aineiden listalla
■ Ei lainkaan myrkyllisiä tai haitallisia aineita
■ Ylivertaista suoritustehoa pienemmillä pitoisuuksilla 

*Cradle to Cradle CerfiedTM on Cradle to Cradle Products Innovaon Instute -järjestön myöntämä serfikaa. Tuote vastaa Cradle to
Cradle CerfiedTM -serfikaan kultatasoa, pakkaus hopeatasoa.

Täysin biohajoava
■ MANUDISH original 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 MANUDISH original sisältää

orgaanista hiiltä,josta 66% on peräisin uusiutuvista kasvivaroista, sen tuotanto on pitkäl
raakaöljystäriippumatonta

■ Oma akivinen vesienhoito puhtaan ja jäteveden

Koostumus
Aineosalueelo on käyöturvallisuusedoeessa

Perinteistä saksalaista laatua – kestävän liiketoiminnan kehiämiseen
■ Kestävän tuotekehityksen edelläkävijä yli 30 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



MANUDISH original

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Annostelu käyötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

2-
4 

m
L/

5L Vähäiseen likaan:
levitä 1 roiske.

4-
6 

m
L/

5L Pinyneeseen likaan:

Pese asat harjalla
tai sienellä
puhdistusliuoksessa.

Aseta asat
pystyasentoon ja anna
niiden kuivua.

Käsiasanpesuneste
■ Tehokas ■ Iholle ystävällinen ■ Todisteu

Tuoteprofiili

■ MANUDISH original on ekologinen ja täysitehoinen asanpesuaine. Biologisiasyklejä kunnioiaen se pitää huolen
ihmisten terveydestä ja puhdistushenkilöstön turvallisuudesta.

■ Työturvallisuuden parantamiseksi MANUDISH originalin ihoyhteensopivuus on kliinises testau ja se on tehokas
pienilläkin annoksilla.

■ MANUDISH original, joka on valmisteu pääosin uusiutuvista luonnonvaroista, oaa vastuun tulevista sukupolvista.

Käyökohde

■ MANUDISH original on käytössä käsiasanpesussa.
■ Ei sovellu asanpesukoneisiin.

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu

Turvallisuus: Vain ammakäyöön. Lisäetoja käyöturvallisuusedoeessa.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Älä skaa juoksevalla vedellä vaan upota asat pesuveteen ja käytä suositeltua annostusta. Pakkauksen saa
toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 712575  10 x 1 L
Tilausnro. 713966  2 x 5 L

pH-arvo 6

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 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


