
SOFT nature

Informacija apie tv arumą

Tvari plėtra ir gamyba

EMAS:
■ Nuolanis aplinkostaršos

mažinimas
■ Menė tvarumoataskaita
■ Energijos ir

vandensvaldymas
■ Socialinė lygybė

DIN ISO 14001:
■ Nuolat mažinami

išmetamo CO2 kiekiai,
taupoma energija,
vanduo ir medžiagos

DIN ISO 50001:
■ Nuolanis energijos

valdymo gerinimas:
poveikis, efektyvumas,
saugumas, naudojimas ir
suvartojimas.

A.I.S.E. - Charter:
■ Saugi ir tvari valymo

produktų gamyba

DIN ISO 9001:
■ Nuolanis

valdymoprocesų ir
klientųpatenkinimo
rezultatųgerinimas

■ Sukurta produktųkūrimo
ir gamyboskokybės
valdymosistema

Hipoalerginis audinių minkšklis, naudojamas
paskuniam skalavimui

■ Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai

Visiškai suyra
■ SOFT nature ir visos sudėtyje esančios medžiagos visiškai suyra. Ši svarbi savybė įrodyta akredituotu

mineralizacijos testu pagal OECD 302 B standartą*

*daugiau informacijos rasite adresu www.wmprof.com

Intensyvus atsinaujinančių šalnių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai
■ Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šalnių

energija
■ Gamybai nenaudojama žaliavinė naa: 71% proc. organinės SOFT nature anglies gaunama iš

atsinaujinančių augalinių išteklių, todėl gamyba yra nepriklausoma nuo žaliavinės naos
■ Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Sudės
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tradicine vokiška kokybe – jusu ilgaamžio verslo pletra
■ Daugiau kaip 30 metų par produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
■ Sumanūs higienos sprendimai, užkrinantys pelningą augimą
■ Pakimas prekės ženklas

Profesionalus naudotoju apmokymas ir pagalba priimant tvarius higienos sprendimus
■ Kvalifikuo valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
■ Pagal individualius poreikius pritaiky higienos planai ir valymo rekomendacijos, opmizuojančios

jūsų verslo ir valymo procedūras
■ Didesnę paslaugų vertė ir geresnė kompanijos reputacija



SOFT nature

Techninio pobūdžio informacija

Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo naudojimo
aplinkybių ir vandens
kietumo. Vadovaukitės
nurodymais.

5-
15

 m
l/ 

kg Rankinis dozavimas:

Automanis
dozavimas:
Rekomenduojama
naudo dozavimo
sistemą.

Paskirs: sukurta
specializuotoms
skalbykloms.

Paskirs: palengvina
lyginimą.

Hipoalerginis audinių minkšklis, naudojamas
paskuniam skalavimui

■ Hipoaleriginis ■ Gaivus aromatas ■ Pagaminta 100% augalų pagrindu.

Produkto aprašymas

■ SOFT nature pagrindas – 100 proc. Europoje augančių augalų aktyviosios paviršiaus medžiagos iš rapsų ir saulėgrąžų
aliejaus, be dažiklių ir konservantų.

■ Minkšklis pašalina stanį elektros krūvį, suteikia skalbiniams aksomo švelnumo ir leidžia juos greičiau ir lengviau
lygin.

■ SOFT nature yra pakrintas dermatologiniais tyrimais.
■ Pasižymi švelniu gaiviu aromatu, todėl yra malonus naudo.

Paskirs

■ Naudo baigiamajam audinių skalavimui skalbyklėje.
■ Prieš baigiamąjį skalavimą įpilkite SOFT nature naudodami pompą arba į audinių minkškliams skirtą skalbyklės

stalčiuko skyrelį.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Saugo nuo vaikų. Saugos neįkvėp purškiamų valiklių. Iš pradžių sunkiai
matomoje vietoje pakrinkite, ar priemonė nereaguoja su medžiaga. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų
lape.
Laikymas: Saugo originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Saugo nuo šalčio.
Aplinkosauga: Galima išmes k visiškai tuščią pakuotę. Tinkama dozė taupo pinigus ir sumažina poveikį aplinkai.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 713163  2 x 5 L

pH reikšmė 3

Jūsų pakimas partneris

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


