
SOFT fresh

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

Pehmennysaine viimeiseen huuhteluveteen

■ Ekotehokas suorituskyky ekotehokkaalla tuotesuunnielulla

Käyö- ja ympäristöturvallisuus, paras mahdollinen pesuteho

■ Ei lainkaan myrkyllisiä tai haitallisia aineita
■ Ylivertaista suoritustehoa pienemmillä pitoisuuksilla 

Täysin biohajoava
■ SOFT fresh 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
■ 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



SOFT fresh

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

5-
15

 m
l/ 

kg Manuaalinen
annostelu:

Voidaan käyää
automaasen
annostelujärjestelmän
kanssa.

Käyökohde:
Kehitey
ammapesuloihin

Käyökohde:
helpoaa siliämistä.

Pehmennysaine viimeiseen huuhteluveteen
■ Valmisteu 100 % eurooppalaisista kasvipohjaisista aineosista ■ Anstaanen
vaikutus ■ Pitkäkestoinen tuoksu

Tuoteprofiili

■ SOFT fresh koostuu kokonaan eurooppalaisista kasvipohjaisista pinta-akivisista aineista, jotka auavat kantamaan
vastuun ympäristöstä ja tekevät samalla pyykistä silkkisen pehmeän.

■ Runsaas kaonisia vaikuavia aineita sisältävän koostumuksensa ansiosta SOFT fresh auaa vähentämään
tehokkaas lakanoiden sähköisyyä, helpoaa siliämistä ja saa pyykin tuntumaan samesen pehmeältä.

■ SOFT freshin raikas tuoksu säilyy lakanoissa pitkään.

Käyökohde

■ Käytetään pesukoneessa pestävien teksileiden viimeistelyyn.
■ Lisää SOFT fresh koneen viimeiseen huuhteluveteen pumpulla tai lisäämällä ainea pesukoneen

huuhteluainelokeroon.

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu

Turvallisuus: Tämä tuote on tarkoiteu ammamaiseen käyöön. Katso tarkemmat ohjeet Käyöturvallisuusedote.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa. Älä säilytä alle 4 ° C: ssa eikä yli 25 ° C: ssa
Ympäristö: Parhaan tehokkuuden saavuamiseksi käytä aina oikeaa annostusta. Siten minimoit vedenkulutuksen ja
vähennät veden saastumista.

Pakkauskoot

Tilausnro. 715688  2 x 5 L

pH-arvo 3

Luoteu kumppanisi kohteessa
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