
SYSTEM alca

Informacje o ekorozwoju

Zgodność z zasadami
zrównoważonego rozwoju

EMAS:
■ Stała redukcja wpływuna

środowisko
■ Roczny raportdot.

ekorozwoju
■ Zarządzanie energiąi

wodą
■ Sprawiedliwośćspołeczna

DIN ISO 14001:
■ Stała redukcja odpadów

i emisji CO2 oraz
oszczędne zużycie energii,
wody i materiałów

DIN ISO 50001:
■ Stałe usprawnianie

zarządzania energią:
skuteczność, wydajność,
bezpieczeństwo,
użytkowanie i zużycie

Karta A.I.S.E.:
■ Bezpieczne i

zrównoważone
wytwarzanie środków
czyszczących

DIN ISO 9001:
■ Stałe doskonalenie

procesów zarządzania
i poprawa poziomu
satysfakcji klientów

■ Renomowany system
zarządzania jakością
procesów rozwoju i
produkcji

Zasadowy środek wzmacniający w płynie

■ Zaprojektowany jako eko-skuteczny przy eko-efektywnej wydajności

Bezpieczeństwo użytkowników i środowiska przy maksymalnej skuteczności czyszczenia

■ Calkowite zaniechanie stosowania toksycznych i szkodliwych materiałów
■ Skuteczniejszy od innych produktów przy niższym stężeniu

Biodegradowalność
■ SYSTEM alca i wszystkie jego składniki są biodegradowalne, a ta istotna właściwość została

wykazana w akredytowanym badaniu mineralizacji zgodnie z normą OECD 302 B*
■ * Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wmprof.com

Wykorzystanie zasobów odnawialnych – stałe zwiększanie stosowania surowców wtórnych
■ Do produkcji w dużej mierze wykorzystuje się odnawialne surowce i zasoby energii, pochodzącej

nawet w 100% ze źródeł hydroelektrycznych, słonecznych i geotermalnych
■ Odpowiedzialne gospodarowanie wodą dzięki własnemu oczyszczaniu wody i ścieków

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Tradycyjna niemiecka jakość – motor trwałego rozwoju Twojej firmy
■ Od 30 lat pionier w dziedzinie ekorozwoju produktów
■ Inteligentne rozwiązania z zakresu higieny gwarantujące rentowny wzrost
■ Zaufana marka

Profesjonalne szkolenie dla personelu i wsparcie na miejscu
■ Kompleksowe przekazanie wiedzy przez wykwalifikowanych konsultantów
■ Dopasowane do potrzeb plany higieny i zalecenia dot. czyszczenia umożliwiające optymalizację

procedur biznesowych i procesów czyszczenia
■ Większa wartość usługi i lepsza reputacja firmy



SYSTEM alca

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozuj zgodnie
z zaleceniami
i poziomem
zabrudzenia.
Przestrzegaj poniżych
instrukcji.

5 
- 1

3 
g/

kg Obszar zastosowań:
stworzony dla pralni
profesjonalnych.

Zasadowy środek wzmacniający w płynie
■ Czysta moc ■ Dozowanie automatyczne ■ Odnawialne składniki

Profil produktu

■ SYSTEM alca to silny zasadowy środek wzmacniający z wyjątkowymi właściwościami odtłuszczającymi.
■ Dzięki produktowi SYSTEM alca pranie jest łatwiejsze – składniki zasadowe odkamieniają zanieczyszczenia.
■ Środek musi być stosowany w systemie dozowania, w połączeniu z podstawowym detergentem ACTIV lub SYSTEM.
■ SYSTEM alca to wyjątkowy system chelatujący z odnawialnymi składnikami – nie zawiera fosforanów, NTA ani EDTA.
■ Może być stosowany już w temperaturze 20°C.
■ SYSTEM alca w połączeniu z ACTIV liquid i SYSTEM oxybleach stanowi element certyfikowanego Ecolabel ECOMPLETE

SYSTEM (DE/039/007).

Miejsce aplikacji

■ Odpowiedni do wszystkich rodzajów prania poza jedwabiem i wełną.
■ Można stosować we wszystkich rodzajach przemysłowych i zbiorczych pralek.
■ Zaleca się stosowanie jako dodatek do SYSTEM tensioplus i w połączeniu z SYSTEM aquaso; zależnie od stopnia

twardości wody.

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska

Bezpieczeństwo: Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Szczegółowe informacje patrz karta techniczna.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu.
Ochrona środowiska: Do specjalnych pojemników na odpady wrzucaj wyłącznie puste opakowania.
Właściwe dawkowanie oszczędza koszty i zmniejsza do minimum wpływ na środowisko. Pierz w najniższej możliwej
temperaturze. Pierz zawsze przy pełnym wsadzie. Zawsze sortuj pranie (np. według koloru, poziomu zabrudzeń, rodzaju
włókna).

Dostępne opakowania

Kod produktu 712826  1 x 15 L

Wartość pH 1 % 13

Zaufany partner

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


