
SYSTEM alca

Informação de
sustentabilidade

Desenvolvimento e produção
sustentáveis

EMAS:
■ Melhoria connua do

desempenho ambiental
■ Relatório anual de

sustentabilidade
■ Gestão da energia e da

água
■ Responsabilidade social

DIN ISO 14001:
■ Melhoria connua na

reducao de residuos
e emissoes CO2 e na
poupanca energeca, de
agua e de materiais

ISO 50001:
■ Melhoria connua

da gestao energeca:
desempenho, eficiencia,
seguranca, uso e
consumo

Charter A.I.S.E.:
■ Fabrico seguro e

sustentável de produtos
de limpeza

DIN ISO 9001
■ Melhoria connua

dosprocessos de gestão
eda sasfação do cliente

■ Sistema de gestão
dequalidade
nodesenvolvimento
efabrico de produtos

Adivo líquido alcalino

■ Desempenho eco-eficiente com um design de produto eco-eficaz

Segurança ambiental e do ulizador com o mais elevado desempenho de limpeza

■ Não contém materiais tóxicos ou nocivos
■ Mais eficaz do que outros produtos com uma menor concentração de uso

Biodegradável
■ Todos os ingredientes de SYSTEM alca sao biodegradaveis, como comprova o testehomologado de

mineralizacao conforme a OCDE 302 B*

*Para mais informacoes, visite www.wmprof.com

Uso intensivo de fontes renováveis e aumento sustentado da taxa de reulização
■ Producao baseada no uso intensivo de materias-primas renovaveis e energias 100%hidroeletricas,

solares e geotermicas
■ Gestao responsavel da agua atraves de sistemas proprios de tratamento de aguas residuais

epotavel

Declaração de ingredientes
Para ver a lista de ingredientes, consulte a ficha técnica de segurança.

Qualidade alemã para impulsionar o seu negócio de forma sustentada
■ Mais de 30 anos no desenvolvimento pioneiro de produtos sustentaveis
■ Solucoes de higiene inteligentes para um crescimento rentavel
■ Marca de confianca

Assistência in situ e formação para profissionais em soluções de higiene sustentáveis
■ Transferência de um amplo know-how através de assessores qualificados
■ Planos de higiene e conselhos de limpeza personalizados para omizar os seus procedimentos e o

seu negócio
■ Promoção da excelência de serviço e da reputação da sua empresa



SYSTEM alca

Informação técnica

Aplicação e dosagem

Doseie consoante a
aplicação e o grau de
sujidade. Ver modo de
uso abaixo.

5 
- 1

3 
g/

kg Área de aplicação:
desenvolvido
para lavandarias
profissionais.

Adivo líquido alcalino
■ Potência pura ■ Dosagem automáca ■ Ingredientes renováveis

Perfil do produto

■ O SYSTEM alca é um adivo alcalino forte com extraordinárias propriedades desengordurantes.
■ Graças ao SYSTEM alca, lavar roupa é mais fácil; e os seus componentes alcalinos têm um efeito desincrustante na

sujidade.
■ Deve ser ulizado através de distribuição automáca em conjunto com um detergente baseado em ACTIV ou

SYSTEM.
■ O SYSTEM alca é o único sistema quelante com ingredientes renováveis, não contém fosfato, NTA nem EDTA.
■ Pode ser ulizado a todas as temperaturas, mesmo a 20 °C.
■ ACTIV liquid faz parte do ECOMPLETE SYSTEM cerficado pela Ecolabel (DE / 039/007) em combinação com o

SYSTEM alca e SYSTEM oxybleach. 

Aplicação

■ É indicado para todos os pos de roupa, exceto seda e lã.
■ Pode ser ulizado em todos os pos de máquinas de lavar industriais e colevas.
■ Recomenda-se que seja ulizado como adivo do Program Mac P1(SYSTEM tensioplus) e em conjunto com o

Program Mac P3 (SYSTEM aquaso), dependendo da dureza da água.

Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental

Segurança: De uso exclusivamente profissional. Manter fora do alcance das crianças. Para mais informações, consultar
a Ficha de Segurança.
Armazenamento: Armazenar a temperatura ambiente no recipiente original.
Ambiente: Eliminar apenas embalagens completamente vazias no contentor de resíduos recomendado. A correta
dosagem minimiza os custos e o impacto ambiental.

Unidades de venda

N.º de encomenda 712826  1 x 15 L

Valor pH 1 % 13

O seu parceiro de confiança no local

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


