
SOLUS mul

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 

Priekšmazgāšanas līdzeklis olbaltumvielu un tauku
traipu likvidēšanai

■ Ekoefekva darbība un ekoefekvs produkta dizains

Lietotāja un vides aizsardzība, nodrošinot vislabākos rīšanas standartus

 

■ Piešķirts Eiropas ekoserfikāts  (DE/006/037)
■ Reģistrēts „die umweltberatung“ pozivo lietu sarakstā
■ Nesatur toksiskos un kaigos materialus
■ Mazāka koncentrācija nodrošina labāku iedarbību, salīdzinot ar ciem produkem 

Pilnībā bioloģiski noārdāms
■ SOLUS mul 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: 73% no SOLUS mul 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 25 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



SOLUS mul

Tehniskā informācija

Lietošana un dozēšana

Dozēt atkarībā no
lietošanas veida un
nerības pakāpes.
Ievērot sniegtās
instrukcijas. 
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sfēra: paredzēts
profesionālām veļas
mazgātuvēm.

Priekšmazgāšanas līdzeklis olbaltumvielu un tauku
traipu likvidēšanai

■ Viegla lietošana ■ Piemērots visu veidu audumiem ■ Efekvs līdzeklis traipu
likvidēšanai

Produkta apraksts

■ SOLUS mul formula, kas bagāta ar virsmakvajām vielām, un iedarbīgā enzīmu sistēma ļauj līdzeklim viegli likvidēt
tauku, olbaltumvielu un ēdiena traipus.

■ SOLUS mul nesatur balinošas vielas un opskos balinātājus, tāpēc tas ir piemērots visu veidu audumam, tostarp
delikātam un krāsainam audumam.

■ SOLUS mul rūpējas par nākamo paaudzi, jo tā sastāvā galvenokārt ielpst sastāvdaļas, kas iegūtas no
atjaunojamajiem resursiem.

Pielietojuma sfēra

■ Piemērots visu veidu mazgājamam audumam.
■ Piemērots visu veidu veļas mazgājamajām mašīnām.

Produkta drošiba, uzglabašana un ar vidi saise noradijumi

Drošība: Lietot kai rūpniecības instalācijās. Iepriekš pārbaudiet materiāla stabilitā neredzamā vietā. Lai iegūtu sīkāku
informāciju, skaet drošības datu lapu.
Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā.
Vide: Lai panāktu maksimālu efekvitā, vienmēr izmantojiet pareizo devu. Tādējādi ks samazināts ūdens patēriņš un
ūdens piesārņojums.

Preces vienības

Pasūjuma Nr. 713068  10 x 750 mL

pH vērba 9

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 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


