
WC liquid

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-istuimen puhdistaja, jossa merenraikas tuoksu

■ Ekotehokas suorituskyky ekotehokkaalla tuotesuunnielulla

Käyö- ja ympäristöturvallisuus, paras mahdollinen pesuteho

 

■ Cradle to Cradle® kultaserfioitu*
■ EU-ympäristömerkki  (DE/020/383)
■ Ei lainkaan myrkyllisiä tai haitallisia aineita
■ Ylivertaista suoritustehoa pienemmillä pitoisuuksilla 

*Cradle to Cradle Cerfied ® is a cerficaon mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. The product has been
Cradle to Cradle Cerfied ® at the Gold level.
 

Täysin biohajoava
■ WC liquid 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 liquid sisältää orgaanista hiiltä,josta 86% on

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

Koostumus
Aineosalueelo on käyöturvallisuusedoeessa

Perinteistä saksalaista laatua – kestävän liiketoiminnan kehiämiseen
■ Kestävän tuotekehityksen edelläkävijä yli 30 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 liquid

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Levitä reunan alle.
Odota muutama
minuu (tai yön yli,
jos lika on pinynyt),
harjaa ja huuhtele.

Ylläpitopuhdistus:
älä laimenna. Anna
vaikuaa muutama
minuu. Huuhtele
huolellises puhtaalla
vedellä. 

WC-istuimen puhdistaja, jossa merenraikas tuoksu
■ Turvallinen leviää ■ Helppo käyää ■ Viskoosi koostumus

Tuoteprofiili

■ WC liquid on hapan WC-istuimen puhdistusaine, jonka teho pohjautuu luonnon omaan sitruunahappoon.
■ WC liquid on käytössä tehokas. Viskoosin koostumuksensa ja puhdistustehonsa ansiosta se irroaa kaiken

tavanomaisen lian urinaaleista ja WC-istuimista.
■ Tarkoitukseen suunnitellun pullon ja muotoillun kaulansa ansiosta tuote on helppo, nopea ja turvallinen leviää

suoraan puhdisteavalle pinnalle.
■ Erityinen meren tuoksu varmistaa pitkään kestävän raikkauden saniteealueilla.

Käyökohde

■ WC liquid on tarkoiteu keraamisten WC-istuimien, urinaalien ja bideealtaiden puhdistukseen. Ei sovi
happoaroille pinnoille kuten marmorille, kalkkikivelle, emalille (varsinkaan sirkoniemalille), happoaroille muovisille
istuinreunuksille ja -kansille eikä happoaroille seinä- ja/tai laalaatoille.

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu

Turvallisuus: Vain ammakäyöön. Lisäetoja käyöturvallisuusedoeessa.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa. 
Ympäristö: Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä.Tuotea ei ole tarkoiteu
laajamiaiseen puhdistukseen.Parhaan tehokkuuden saavuamiseksi käytä aina oikeaa annostusta.Siten minimoit
vedenkulutuksen ja vähennät veden saastumista.

Pakkauskoot

pH-arvo 3

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 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


