
WC lemon

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

WC-pöntön puhdisn sitruuna

■ Ekotehokas suorituskyky ekotehokkaalla tuotesuunnielulla

Käyö- ja ympäristöturvallisuus, paras mahdollinen pesuteho

  

■ Siivousalanensimmäinen Cradle to CradleTM Gold-serfioitu* tuoteperhe
■ EU-ympäristömerkki  (DE/020/031)
■ ‚die umweltberatung‘ posiivisten aineiden listalla
■ Ei lainkaan myrkyllisiä tai haitallisia aineita
■ Ylivertaista suoritustehoa pienemmillä pitoisuuksilla 

*Cradle to CradleTM is a cerficaon mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Kaikki koostumukset ovat
Cradle to Cradle GOLDTM -serfioituja. Pakkaus: Silver-Level -hyväksyntää haetaan ja suun vastaa kieltolueelon vaamuksia.

Täysin biohajoava
■ WC lemon 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
■ Tuotanto pitkäl raakaöljystä riippumatonta: koska WC lemon sisältää orgaanista hiiltä,josta 87% on

peräisin uusiutuvista kasvivaroista, sen tuotanto on pitkäl raakaöljystäriippumatonta
■ Oma akivinen vesienhoito puhtaan ja jäteveden

Täydellinen avoimuus – kaikki ainesosat ilmoitetaan
<5% anioniset pinta-akiviset aineet (natriumlauryylisulfaa), hajusteet
Erityisainesosat: aqua, sitruunahappo, ksantaanikumi, elintarvikeväri (E 104)

Perinteistä saksalaista laatua – kestävän liiketoiminnan kehiämiseen
■ Kestävän tuotekehityksen edelläkävijä yli 25 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



WC lemon

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Annostelu käyötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Ti
iv

ist
e Ylläpitopuhdistus:

levitä suoraan
pönöön ja reunan
alle. Jätä muutamaksi
minuuksi (yön
yli jos lika on
pinynyä),harjaa
vähän ja huuhdo. 

WC-pöntön puhdisn sitruuna
■ Koostumukseltaan sakea ■ Helppokäyöinen ■ Turvallinen leviää

Tuoteprofiili

■ WC lemon on hapan WC-pöntön puhdisn, joka panee sitruunojen luonnollisen hapon tehokäyöön. Biologisia
syklejä kunnioiaen se pitää huolen ihmisten terveydestä ja puhdistushenkilöstön turvallisuudesta.

■ Työturvallisuuden parantamiseksi WC lemon erinomaisen suorituskykyinen puhdistusaine viskoosisen
koostumuksensa ansiosta, ja se poistaa tehokkaas kaikki tavalliset liat urinaaleista ja WC-pöntöistä.

■ Erityinen pullo, jossa on kulmikas kaula, varmistaa nopean, suoran, helpon ja turvallisen leviämisen.
■ WC sitruuna, joka on valmisteu pääosin uusiutuvista luonnonvaroista, oaa vastuun tulevista sukupolvista.

Käyökohde

■ WC lemon sopii kaikkien WC-pönöjen, urinaalien ja pesuistuinten puhdistamiseen.

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu

Turvallisuus: Vain ammakäyöön. Ei lasten ulouville. Älä sekoita muiden tuoeiden kanssa. Tarkista materiaalin
kestävyys etukäteen huomaamaomasta kohdasta. Lisäetoja käyöturvallisuusedoeessa.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä. Oikea annostelu pienentääkustannuksia
ja vähentää ympäristövaikutuksia. Tavanomaisiin tuoeisiin verrauna tarvitaan vain vähäinen määrä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 712510  10 x 750 mL

pH-arvo 2

Luoteu kumppanisi kohteessa

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 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


