
WC natural

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

Produto de limpeza de sanitas de vinagre

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

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

 

■ Com o Rótulo Ecológico da UE  (DE/020/383)
■ Registado na lista posiva da Consultora Ambiental die umweltberatung
■ Não contém materiais tóxicos ou nocivos
■ Mais eficaz do que outros produtos com uma menor concentração de uso

Totalmente biodegradável
■ Todos os ingredientes de WC natural sao totalmente 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
<5% tensoacvos aniónicos (lauril sulfato de sódio), perfumes
Ingredientes específicos: água, ácido acéco, goma xantana, corantes alimentares (E 104, E 133)

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



WC natural

Informação técnica

Aplicação e dosagem

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

co
nc

en
tr

ad
o Limpeza de

manutenção: Aplique
na taça e bordo. Atuar
alguns min. à noite p/
suj. persist., escove e
enxagúe.

Produto de limpeza de sanitas de vinagre
■ Consistência viscosa ■ Fácil de usar ■ Aplicação segura

Perfil do produto

■ WC natural é um produto de limpeza de sanitas ácido, que usa de maneira eficiente o ácido natural do vinagre.
Respeitando os ciclos biológicos, preocupa-se com a saúde das pessoas e a segurança do pessoal de limpeza.

■ Enquanto melhora a segurança no trabalho, WC natural mostra um notável desempenho de limpeza devido à sua
fórmula viscosa e remove eficazmente toda a sujidade comum de urinóis e sanitas.

■ A embalagem especial com pescoço em ângulo garante uma aplicação rápida, direta, fácil e segura.
■ Pelo completo abandono de ingredientes perigosos, WC natural assume a responsabilidade pelas gerações futuras.

Aplicação

■ WC natural é adequado para a limpeza de todas as instalações de sanitas, urinóis e bidé.

Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental

Segurança: Produto reservado para um uso estritamente profissional. Manter fora do alcance das crianças. Não
misturar com outros produtos. Não misturar com outros produtos. Para informações dos detailes, ver a folha de dados
técnica.
Armazenamento: Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.
Ambiente: Entregar em depósitos especiais de lixo apenas a embalagem totalmente vazia. Ao ulizar a dose correcta
indicada está a poupar dinheiro e a reduzir o impacto ambiental do produto. Não use com a água a correr.

Unidades de venda

N.º de encomenda 712512  10 x 750 mL

Valor pH 2

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


