
SOFT nature

Informācija par ilg tspējību

Ilgtspējīga asba un ražošana

EMAS:
■ Nepārtraukta darbības

uzlabošana vides
aizsardzības jomā

■ Gada pārskats par
ilgtspējību

■ Enerģijas un ūdens
pārvaldība

■ Sociālais taisnīgums

DIN ISO 14001:
■ Nepārtraukta darbības

uzlabošana atkritumu un
CO2 izmešu daudzuma
samazināšanas, enerģijas,
ūdens un materiālu
taupīšanas jomā

DIN ISO 50001:
■ Nepārtraukta enerģijas

pārvaldības uzlabošana:
veiktspēja, efekvitāte,
drošība, lietošana un
patēriņš

A.I.S.E. - Charter:
■ Droša un ilgtspējīga

rīšanas produktu
ražošana

DIN ISO 9001:
■ Nepārtraukta pārvaldības

procesu un klientu
apmierinābas līmeņa
uzlabošana

■ Izstrādāta produktu
izstrādes un ražošanas
kvalitātes pārvaldības
sistēma 

Hipoalerģisks pēdējā skalošanas posma veļas
mīksnātājs

■ Eco-efficient performance with eco-effecve product design

Lietotāja un vides aizsardzība, nodrošinot vislabākos rīšanas standartus

Pilnībā bioloģiski noārdāms
■ SOFT nature ar visām tā sastāvdaļām ir pilnībā bioloģiski noārdāms, un šī svarīgā īpašība ka

apsprināta akreditētos mineralizācijas testos atbilstoši OECD 302 B standartam*

*sīkākai informācijai apmeklējiet www.wmprof.com

Atjaunojamo resursu intensīva izmantošana – nepārtrauk pieaug atkārtotas izmantošanas
apjoms

■ Ražošana, izmantojot lielu daudzumu atjaunojamo izejmateriālu un 100% hidroelektrisko, saules un
ģeotermālo enerģiju

■ Ražošana nav saista ar jēlnaas izmantošanu: 71% no SOFT nature izmantotā organiskā oglekļa
daudzuma ir iegūts no atjaunojamiem augu resursiem, ražošanā neizmantojot jēlnau

■ Atbildīga un akva ūdens pārvaldīšana, patstāvīgi veicot svaigā ūdens un notekūdeņu arīšanu

Sastāvs
Sastāvdaļu sarakstu, lūdzu, skaet drošības datu lapā.

Tradicionala vacu kvalitate – noturigas uznemejdarbibas asbas virziba
■ Celmlauzis ilgtspējīgu produktu izstrādē jau vairāk nekā 30 gadus
■ Gudri higiēnas risinājumi, kas nodrošina peļņu nesošu izaugsmi
■ Uzcams zīmols

Profesionalu lietotaju apmaciba un atbalsts objekta ilgtspejigos higienas risinajumos
■ Visaptverošu zināšanu nodošana ar kvalificētu rīšanas konsultantu palīdzību
■ Individuāli higiēnas plāni un rīšanas ieteikumi, kas opmizē jūsu uzņēmējdarbības un rīšanas

procedūras
■ Pieaugoša pakalpojuma vērba un nosprināta uzņēmuma reputācija



SOFT nature

Tehniskā informācija

Lietošana un dozēšana

Dozējiet atkarībā no
lietošanas veida un
ūdens ciebas. Ievērot
sniegtās instrukcijas.

5-
15

 m
l/ 

kg Manuāla dozēšana:

Automāska
dozēšana:
Īpaši ieteicama
automāskās
dozēšanas sistēma.

Pielietojuma
sfēra: paredzēts
profesionālām veļas
mazgātuvēm.

Pielietojuma sfēra:
atvieglo gludināšanu.

Hipoalerģisks pēdējā skalošanas posma veļas
mīksnātājs

■ Hipoalerģisks ■ Svaiga smarža ■ 100% sastāv no Eiropas augiem

Produkta apraksts

■ SOFT nature pamatā ir 100% Eiropas izcelsmes augu virsmas akvās vielas no rapšu sēklu un saules puķu sēklu eļļas.
Bez krāsvielām un konservanem.

■ Tas novērš stasko elektrību, nodrošina ātru un vieglu gludināšanu, un veļu padara samtaini mīkstu.
■ SOFT nature ir dermatoloģiski pārbaudīts un hipoalerģisks (HRIPT-Test). Tas nerada alerģijas un/vai juguma riskus
■ Tam ir maigs svaigs aromāts, tāpēc to ir pakami lietot.

Pielietojuma sfēra

■ To lieto tekslizstrādājumu pēdējai skalošanai veļas mašīnā.
■ Pievienojiet SOFT nature pēdējā skalošanas reizē, izmantojot sūkni vai ielejot veļas mīksnātājam paredzētajā

nodalījumā.

Produkta drošiba, uzglabašana un ar vidi saise noradijumi

Drošība: Lietot kai rūpniecības instalācijās. Sargāt no bērniem. Nedrīkst sajaukt ar ciem produkem. Neieelpot
izsmidzinātu ražojumu. Iepriekš pārbaudiet materiāla stabilitā neredzamā vietā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skaet
drošības datu lapu.
Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā. Sargat no sala.
Vide: Iesaiņojumu izmest kai pilnībā iztukšotu. Ražojumu pareizi dozējot, ek samazinātas izmaksas un līdz
minimumam samazināta ietekme uz vidi.

Preces vienības

Pasūjuma Nr. 713163  2 x 5 L

pH vērba 3

Jūsu uzcams partneris objektā

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 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


