Vi gör skillnad för miljön!

BE
Var A
enPIONEER!
pionjär!
Bli

green-Effective

I mer än 30 år har vi siktat på att skapa program av kontinuerliga innovationer
produkter. Vi tar inspirationen från naturen
med toppresultat –
och skapar för en oändlig livscykel. Genom att välja green care PROFESSIONAL
så hjälper du till att göra skillnad.

Var en Pionjär. Bli

.

Stoppa ﬂoden av skräp!
 Alla produkter är fria från mikroplaster
 Polymerer I golvpolish och
golvvårdsprodukter är lätta att avskilja
i vattenreningsverket

BIOLOGISKA
NÄRINGSÄMNEN

Förebygg avfall – skydda vattnet!
 Använd bara produkter som är bevisat och komplett biologiskt
 green care produkterna är fullt kontrollerade och i linje med
OECD 302B – inte bara tensiderna utan hela produkten
 Vårt reningsverk renar vattnet från alla skadliga kemikalier
innan vi släpper ut det

BIOLOGISK
NEDBRYTNING

Skydda människor!
 Rena utrymmen och ytor utan att äventyra hälsan hos
dina anställda och personer på objekten där du
 green care PROFESSIONAL förbjuder skadliga
ingredienser ex. Klassificering “farligt vid inandning”
eller “farligt vid hudkontakt”
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WWW.WMPROF.COM

VÄXTER

Välj naturliga resurser!
 Ta bort oljebaserade ingredienser, stoppa CO₂ utsläpp
och klimatförändringar
 Vårt mål är att använda 100% växtbaserade material
– redan idag består green care produkterna till
största del förnybara ingredienser

Bevara vår planet!
 Istället för att bränna eller deponera plast:
sträva efter slutna produktsystem, använd
och återanvänd värdefulla material
 Idag är green care flaskorna tillverkade
av 100% återvunnen plast
TEKNISKT MATERIAL
ÅTERANVÄNDNING

Utmana din leverantör!
 Välj produkter som är tillverkade I en fabrik
med den högsta miljöstandard samt fullt
transparent process
 Producerad i en EMAS certifierad fabrik,
använder 100% förnybar energi

ANVÄND
ELLER BRUKA

ANVÄND ELLER BRUKA

Gör livet lättare!
 Använd intelligenta system som reducerar
kemi konsumtion
 Minimera risken för anställda och få bästa
möjliga resultat

Maximera rengöringsresultat!
 Rengör allt

-ly

 green care PROFESSIONAL produkterna
kombinerar högsta miljöstandard med det
bästa resultatet

För mer detaljerad information,
vänligen besök:
www.wmprof.com/sustainability
WWW.WMPROF.COM
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ALLRENGÖRING

TANET interior - Quick & Easy
Universell ytrengöring
Skummande rengöring för alla vattentåliga ytor. Lämnar inga rester och
passar även perfekt till fönsterputsning. Behaglig doft. pH 7 (konc).
32110
26100

325 ml
Spraymunstycke + flaska Quick & Easy

TANET interior F - Quick & Easy
Universell ytrengöring, utan färg och parfym
Skummande rengöring för alla vattentåliga ytor. Lämnar inga rester och
passar även perfekt till fönsterputsning. Produkten är utan färg och parfym.
pH 7 (konc).
32112
26100

325 ml
Spraymunstycke + flaska Quick & Easy

TANET karacho

ALLRENGÖRING

TANET neutral
Allrengöring
Mycket bra rengöringsförmåga vid låg dosering på feta och oljiga ytor.
Lämnar inga ränder. Skonsam mot miljön och är hudvänlig. pH 7 (konc).
32113

1 lit

TANET orange
Golv- & ytrengöring
Ett golv- och ytrengöringsmedel med exceptionella miljöegenskaper och
en fräsch apelsindoft. pH 8 (konc).
32115

1 lit

TANET SR 15

Allrengöring

Golv- och ytrengöring

Material- och miljövänligt tack vare avsaknad av tensider, enzymer och
optiska blekmedel, vilket även gör det lämpligt för rengöring av mattor,
textilytor och stoppade möbler. Effektiv vid låga doseringar. Återsmutsningen på textilier minskar tack vare avsaknaden av bl.a. tensider. pH 9 (konc).

Ett kraftfullt golv- och ytrengöringsmedel med exceptionella miljöegenskaper. Alkoholbaserad. Säkerställer enkel och grundlig borttagning av smuts
och fett från porösa stengolv, även hydrofoba ytor såsom pur, utan att
lämna strimmor eller ränder. pH 9 (konc).

38110

32117
32118

4

1 lit

1 lit
5 lit

ALLRENGÖRING

ALLRENGÖRING

TANET SR 15 F

TANET Multiclean

Golv- och ytrengöring, utan färg och parfym

Allrengöring spray ”Ready-to-use”

Kraftfullt golv- och ytrengöringsmedel med exceptionella miljöegenskaper,
utan färg och parfym. Säkerställer enkel och grundlig borttagning av smuts
och fett från porösa stengolv, även hydrofoba ytor såsom pur, utan att
lämna strimmor eller ränder. pH 9 (konc).

Användningsklart allrengöringsmedel som är effektivt mot alla typer av
smuts t.ex. fingeravtryck, nikotinrester, fett- och bläckfläckar och linjer från
tusch- eller kulspetspennor. Den antistatiska effekten leder också till mindre
dammbindning. Perfekt för daglig rengöring av alla tvättbara, jämna och
blanka ytor av plast, lack, glas, keramik och metall i t.ex. kontorslokaler,
skolor och hotell. pH 6.

32119

1 lit

32123

750 ml

TANET SR 13
Allrengöring

APESIN multi - Quick & Easy

Snabbverkande alkoholbaserat rengöringsmedel. Hög rengöringseffekt vid
låg koncentration. Skonsam mot material, bibehåller ytans ursprungliga utseende, lämnar inga ränder efter rengöring. Enkel att använda, ger perfekta
resultat och kräver inget efterarbete. pH 10 (konc).

Skummande allrent med desinfektionsmedel

32101
32102

1 lit
5 lit

Desinficerande universalrengöringsmedel med en bred verkan på bakterier
och jäst på institutionella och allmänna platser. Ger ett effektivt desinficerings- och rengöringsresultat på samma gång. Den högkoncentrerade
formulan minimerar transportvikten och medlet tar samtidigt mindre plats
i förrådet. Quick & Easy portabla doseringssystem ger en exakt och säker
dos. Fritt från färgämnen och parfym. Ingen aerosol tack vare en innovativ
skumlösning och därmed perfekt lämpad för stora områden.
pH 11 (konc).
32111
26100

325 ml
Spraymunstycke + flaska Quick & Easy

AROMA intense ivetan
Allrengöring med doft
Skonsam och effektiv allrengöring för manuell och maskinell daglig städning. Lämnar inga restprodukter. Långvarig frisk och fruktig doft som varar i
upp till 24 timmar. Rengör och luktförbättrar effektivt. pH 7 (konc).
32109

1 lit

5

GLASRENGÖRING

GROVRENGÖRING

TANEX allround
4 i 1 kraftrengöring
Kraftfullt rengöringsmedel med intensiva vätningsegenskaper och låg
alkalitet. För 1. Daglig städning, 2. Intensivrengöring, 3. Slutstädning, 4.
Golvunderhåll. Behaglig doft. Lågskummande och därmed lämpligt att
använda i kombiskurmaskiner. pH 9 (konc).

GLASS cleaner

33106
33107

1 lit
5 lit

Glas- & fönsterrengöring
Glas- och fönsterrengöringsmedel med exceptionella miljöegenskaper,
baserat på jäst etanol (alkohol). pH 7 (konc).
31103
31104
31105

750 ml
1 lit
5 lit

TANEX AZ 70
Grovrengöring
Tar snabbt och säkert bort alla typer av smuts. God emulsifierande effekt
på olja och fett ger ett enastående rent och övertygande resultat. Gör rent
även i mycket låga koncentrationer. Fritt från lösningsmedel. pH 11 (konc).
33101
33102

1 lit
5 lit

TANEX power
Grovrengöring ”Ready-to-use”
Ett ”färdigt att använda” rengörings- och avfettningsmedel för plastytor och
en enastående fläckborttagare för alla typer av nedsmutsning. Hög effektivitet, mångsidig, snabb och enkel att hantera. pH 11 (konc).
33108

6

750 ml

GROVRENGÖRING

GROVRENGÖRING

TANEX trophy

NOWA tanin

Kraftfullt rengöringsmedel för idrottsgolv

Fett- och oljeborttagning

Effektivt på hartsrester och snabbverkande på svarta märken på idrottsgolv.
Bevarar friktionen och glansen på golvet. Kan användas i automatiska städmaskiner tack vare låg skumbildning. Kan också sprejas för direktbehandling av envisa fläckar. Har en behaglig doft av mint. pH 14 (konc).

Tar bort oorganisk, vegetabilisk och animalisk olja och fett. En kraftfull och
mångsidig produkt som även tar bort ingrodd smuts, tjära, metall- och
gummimärken. Parfymfri och lågskummande. pH 14 (konc).

33113

5 lit

TANEX vivaceram
Kraftfullt alkaliskt rengöringsmedel för keramiska plattor
Kraftfullt alkaliskt intensivt rengöringsmedel som framtagits särskilt för användning på fint stengods och keramiska plattor. Penetrerar snabbt mikrofina porer och tar bort djupt liggande, envis smuts. Tack vare dess utmärkta
emulgerande egenskaper tar medlet bort även de svåraste beläggningarna
och fettfläckarna. pH 12 (konc).
33114

33105
33104

5 lit
10 lit

TANEX performa - Quick & Easy
Kraftfullt rengöringsmedel
Perfekt för användning på all plast och alla plastbelagda ytor inomhus och
utomhus. Skumrengöraren är en perfekt fläckporttagare för alla typer av
självhäftande avlagringar. Baseras på biologiska lösningsmedel och lämnar
en behaglig doft.
33110
26100

325 ml
Spraymunstycke + flaska Quick & Easy

5 lit

7

KÖKSRENGÖRING

CREAM cleaner/CREAM cleaner lemon

KÖKSRENGÖRING

GREASE power

Skurcreme

Högeffektivt avfettningsmedel för kök

Ekologiskt sammansatt skurmedel för hårda ytor i utrymmen för sanitet
och livsmedelshantering. Säkerställer kraftfull rengöring tack vare det fina
granulatet av marmorpulver. pH 10 (konc).

Avfettar ytor som är resistenta mot alkaliska medel, utan att lämna några
rester. Kan användas på olika slags ytor och utrustning, vilket underlättar
arbetet eftersom endast en enda produkt behövs. Lätt att använda och kan
appliceras manuellt och mekaniskt (t.ex. med spray- eller skumpistoler).
Särskilt avsedd för spis och grill. pH 13 (konc).

38104
38105

500 ml
500 ml (Citrondoft)

38115
38116

GREASE off - Quick & Easy
Universell köksrengöring
För rengöring av alla vattentåliga ytor i områden där livsmedel hanteras.
Enastående avfettningsprestanda - den perfekta rengöringslösningen för
alla fettavlagringar. Mild mot alla ytor. Behaglig doft. pH 10,5 (konc).
38106
26100

325 ml
Spraymunstycke + flaska Quick & Easy

GREASE perfect
Köksavfettning
Löser upp olje- och fettfläckar snabbt och effektivt på alla vatten- och alkaliresistenta ytor och golv. Kan det användas på flertalet ytor med en hög
avfettningsgrad. Mycket bra resultat vid användning på svårbearbetade
beläggningar. Särskilt för ugnar och grillar. Parfymfri. pH 11 (konc).
38113
38114
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750 ml
5 lit

750 ml
5 lit

SANITETSRENGÖRING

KÖKSRENGÖRING

GRILL express

SANET daily - Quick & Easy

Djuprengöring för grillar och traditionella ugnar

Sanitetsrengöring

Avlägsnar feta matrester och de mest besvärliga fett- och smutsavlagringar.
Ger optimala resultat och fungerar även på inbränt fett. Sitter kvar även på
vertikala ytor. Lämplig för alla typer av grillar och varmluftsugnar i rostfritt
stål. Använd ej på material som inte är alkalibeständiga eller på aluminium.
pH 13 (konc).

För daglig rengöring av badrum och sanitetsområden. Fäster bra på ytor.
Det är baserat på mjölksyra och är utmärkt lämpligt för att lösa upp vattenfläckar. Särskilt lämplig för att avlägsna kalktvål och efterlämnar en behaglig
doft av citron sedan den applicerats. pH 1 (konc).

38107

750 ml

INOXOL clean

30110
26100

325 ml
Spraymunstycke + flaska Quick & Easy

SANET daily F - Quick & Easy

Rengöringsmedel för rostfritt stål

Sanitetsrengöring utan färg och parfym

Effektiv och dryg produkt som garanterar perfekt resultat. Löser effektivt
upp kalk, ingrodd smuts, rost, fett och olja, d.v.s. den typ av smuts som är
typisk på utrustning av rostfritt stål. pH 4 (konc).

För daglig rengöring av badrum och sanitetsområden. Fäster bra på ytor.
Det är baserat på mjölksyra och är utmärkt lämpligt för att lösa upp vattenfläckar. Särskilt lämplig för att avlägsna kalktvål. Fri från färg och parfym.
pH 1 (konc).

38119

1 lit

INOXOL complete
Vårdar rostfritt stål
Skyddar varaktigt metallytor från vattenfläckar och damm samt minskar
vanlig nedsmutsning, metalloxidering och missfärgning. Bevarar och
förlänger de behandlade ytornas livslängd. Lämpligt för alla metallytor
(förutom diskbänk) såsom rostfritt stål, eloxerat aluminium eller mässing.
39107

750 ml

30109
26100

325 ml
Spraymunstycke + flaska Quick & Easy

SANET alkastar
Sanitetsrengöring alkaliskt
Alkaliskt rengörings- och underhållsmedel för sanitetsutrymmen, som är
fritt från syror och klor. Visar enastående rengöringseffekt särskilt mot fet
och oljig smuts i syrakänsliga sanitära utrymmen. Parfymerad. pH 11 (konc).
30117
30118

1 lit
5 lit
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SANITETSRENGÖRING

SANITETSRENGÖRING

SANET zitrotan

SANET spray

Sanitetsrengöring - surt

Användningsklart surt sanitetsrengöringsmedel

Sanitetsrengöringsmedel med syra som effektivt utnyttjar den naturliga syran hos citroner. Enastående resultat vid låga användningskoncentrationer.
Tar effektivt bort kalkrester, vattenfläckar och smuts. Fäster bra på ytor och
lämnar inga ränder. Fräsch och behaglig citrondoft. pH 3 (konc).

Högpresterande rengöringsmedel för borttagning av alla typer smuts som
är vanliga i sanitetsutrymmen som kalk- och tvålavlagringar, fett m.m. Enkel
att applicera, skonsam mot underlaget. Fräsch doft som varar länge. Miljövänlig och mild sammansättning gör att den kan användas på ett säkert
sätt överallt i bad- och sanitetsutrymmen. pH 2 (konc).

30126
30127

1 lit
5 lit

30111

750 ml

SANET zitrotan F

WC mint

Sanitetsrengöring - surt, utan färg och parfym

Toalettrengöring

Sanitetsrengöringsmedel med syra som effektivt utnyttjar den naturliga
syran hos citroner. Enastående resultat vid låga användningskoncentrationer. Tar effektivt bort kalkrester, vattenfläckar och smuts. Fäster bra på ytor
och lämnar inga ränder. Fri från färg och parfym. pH 2,4 konc.

pH-sur toalettrengörare som på ett verkningsfullt sätt använder citronens
naturliga syra. Avlägsnar effektivt alla vanligt förekommande orenheter från
urinoarer och toalettstolar. pH 2 (konc).

30128

1 lit

SANET lavosan

30116

750 ml

SANET perfect

Användningsklart neutralt sanitetsrengöringsmedel

Sanitetsrengörings- och avkalkningsmedel

Användningsklart neutralt sanitetsrengöringsmedel, fritt från syra och särskilt framtaget för kvalitetsmaterial och känsliga ytor. Tar effektivt och enkelt
bort fett, tvål och kosmetikarester. Förebygger kalkavlagringar. Enkelt och
säkert att använda och efterlämnar en behaglig doft. pH 6 (konc).

Högpresterande rengörings- och avkalkningsmedel med exceptionella
miljöegenskaper. Det värnar om människors hälsa och rengöringspersonalens säkerhet. pH 1 (konc).

30129
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750 ml

30140
30141

1 lit
5 lit

SANITETSRENGÖRING

GOLVVÅRD

SANET perfect F

TAWIP vioclean

Sanitetsrengörings- och avkalkningsmedel, utan parfym och
färg

Golvrengöring & golvvård

Högpresterande rengörings- och avkalkningsmedel med exceptionella
miljöegenskaper. Det värnar om människors hälsa och rengöringspersonalens säkerhet. Utan färg och parfym. pH 1 (konc).
30114

1 lit

SANET BR 75
Rengöring för bassänger och sanitetsutrymmen
Självverkande och löser upp kalk, tvålrester, urinavlagringar, beläggningar,
rost och cementrester. Korroderar inte oskadade kromytor. Är mycket effektivt och har många användningsområden. Enkelt att applicera. pH 1 (konc).
30112

1 lit

Golvrengöringsmedel med extra vårdande effekt. Naturlig kokosfettvål
i formulan skyddar golv från lakningseffekter och lämnar en skyddande film
med antistatisk effekt och minskar halkrisken i enlighet med DIN 18032-2.
pH 8 (konc).
37110
37111

1 lit
5 lit

TAWIP vioclean F
Golvrengöring & golvvård, utan färg och parfym
Golvrengöringsmedel med extra vårdande effekt, utan färg och parfym.
Naturlig kokosfettvål i formulan skyddar golv från lakningseffekter och
lämnar en skyddande film med antistatisk effekt och minskar halkrisken
i enlighet med DIN 18032-2. pH 8 (konc).
37108

1 lit

SANET tasonil
Sanitetsunderhåll och djuprengöring

TAWIP original

Speciellt effektivt mot kalkavlagringar, urinavlagringar och tvålrester. Har
en trögflytande konsistens som underlättar borttagning av smuts även från
vertikala ytor. Kan användas med en koncentration på endast 0,125 % för
daglig underhållsrengöring. Fräsch doft. pH 0 (konc).

Polymerbaserat medel för rengöring och golvvård

30105

1 lit

Möjliggör rengöring och skötsel i ett steg. Lämnar en vårdande film som
skyddar golvet från att återsmutsning och lämnar ingen oönskad uppbyggnad av skikt. Testad enligt DIN18032. pH 9 (konc).
37112

1 lit
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GOLVVÅRD

TIMBER lamitan
Golvunderhåll
Impregnerande, vårdande produkt för laminat och trägolv. Högeffektiv,
koncentrerad rengörande och skyddande lösning för alla vattenkänsliga
golv såsom trä, laminat och kork. Lämnar en osynlig, skyddade film (Goretex-effekt). Parfymerad. pH 4 (konc).
37103

GOLVRONDELLER

TIMBER pad clean
Rengöringsrondell
TIMBER pad clean djuprengör och polerar trägolvet och förbereder det
för användning av TIMBER-skötselprodukterna. Används tillsammans med
singelskurmaskin, 16” (41 cm). Ca 200 rpm och ett tryck av > 40 kg.
22002

TIMBER pad clean, 5 st/krt

1 lit

TIMBER pad grind
Rengöringsrondell

TIMBER natura
Impregnerande, vårdande produkt för trägolv
Impregneringsmedel som används till trägolv för uppfräschning och daglig
golvvård. Framhäver golvets naturliga karaktär och ger golvet ett fräscht,
naturligt och gediget utseende. Ger optimal kostnadseffektivitet jämfört
med renovering med slipning och tätning.
37106

12

5 lit

Till lackade trägolv. Rengör golvet och förbereder det för användning av
TIMBER-skötselprodukterna. Används tillsammans med singelskurmaskin,
16” (41 cm). Ca 200 rpm och ett tryck av > 40 kg.
22004

TIMBER pad grind, 5 st/krt

GOLVPOLISH

GOLVPOLISH

Das Österreichische
Umweltzeichen

LONGLIFE complete

LONGLIFE B250

Ultrapresterande golvpolish

Emulsionspolish med flera användningsområden

För behandling av hårda och elastiska golv. Ger utomordentlig slitstyrka
och motståndskraft även mot alkohol och desinfektionsmedel samt även
ett långvarig glans. Tidsbesparande bearbetningsegenskaper även på fuktiga linoleumgolv. Ger en elastisk yta, är extremt adhesivt och därför även
passande för gummigolv och områden med hög trafik. pH 8 (konc).

Bildar ett robust, halkfritt (enligt DIN51131) skyddande skikt med en lätt
glans. Passar alla vattentäta golv. Skyddar mot slitage genom en kombination av rengöring och golvvård. Lämplig för underhållsrengöring. Appliceras snabbt och lätt. pH 8 (konc).

35101

5 lit

36073

5 lit (beställningsvara)

Das Österreichische
Umweltzeichen

LONGLIFE hospital
LONGLIFE matt

Emulsionspolish som står emot desinficeringsmedel

Matt golvpolish

Står emot alkoholbaserade desinficeringsprodukter. Skyddar golven mot
slitage. Särskilt lämpad för lokaler med specifika hygienkrav. Innehåller
effektiva vårdande komponenter som gör golvet halksäkert (i enlighet med
DIN 51131). Skyddar mot klackmärken och fläckar. Minskar nedsmutsningen av golvet. pH 8 (konc).

Tack vare en mycket bra alkohol-/desinfektionsresistans samt glidmotstånd
är produkten särskilt lämpad att användas på vårdinrättningar och där
det krävs en matt finish. Glidmotståndet är certifierat I enlighet med DIN
18032-2. Kan även användas på linoleumgolv som fortfarande är fuktiga.
pH 8 (konc).
36071

36074

5 lit (beställningsvara)

5 lit

Das Österreichische
Umweltzeichen

LONGLIFE polish
Högblank golvpolish
Lätt att applicera och ger utmärkt resultat med endast två lager. Polerbar.
Dess certifiering i enlighet med DIN 18032-2 bevisar enastående antihalkegenskaper. pH 7 (konc).
36072

5 lit
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POLISHBORTTAGNING

TVÄTTMEDEL

Das Österreichische
Umweltzeichen

LINAX complete

ACTIV liquid

Högeffektivt grundrengöringsmedel / polishborttagning

Flytande tvättmedel

Högeffektivt grundrengöringsmedel som är lämpligt för avlägsning av
alla typer av polymerdispersion samt idealiskt för avlägsning av LONGLIFE
complete. Avlägsnar även golvbeläggning med flera lager och är lämpligt
för alla vattentåliga golv. Ingen sköljning och neutralisering av golvet är
nödvändig. pH 10 (konc).

Koncentrerat universaltvättmedel som ger ren tvätt även vid 30°C. Är
kompatibelt med de flesta material och eftersom det är fritt från blekmedel
kan det användas för både vita och färgade tyger. Innehåller naturligt aloe
vera-extrakt. pH 8 (konc).

34034

5 lit

44150
44151

5 lit
15 lit

LINAX extreme
Högeffektiv polishborttagning

SYSTEM alca

En problemlösare som tar bort även de mest envisa polishlagren. Lämplig
för alla typer av golv och har en extremt kort verkningstid – ungefär 10
minuter. Har en hög materialkompabilitet med sitt låga pH-värde. pH 10
(konc).

Alkalisk flytande tvättförstärkare

34036

5 lit

QUICKSTRIP alka
Extra kraftig stripper för alkalitåliga golv
Högverkande djuprengörare med goda stripping- och avfettningsegenskaper. Produkten har en lågskummande sammansättning och en behaglig
doft. Avlägsnar gamla, flerlagers vaxskikt, polishlager och envis ingrodd
smuts. pH 13 (konc).
34035

14

10 lit

Används med automatisk dosering i kombination med ett ACTIV- eller SYSTEM-tvättmedel. Passar alla typer av tvätt utom silke och ylle. Kan användas
i alla typer av industritvättmaskiner eller kollektiva tvättmaskiner.
44152

15 lit

HANDDISKMEDEL

DISKMEDEL TABS

ENERGY easytabs

MANUDISH sensitive

4 i 1 diskmaskinstabletter

Handdiskmedel utan färg och parfym

Kombinerar 4 effektiva egenskaper i 1 tablett: renande, spolglans, återbildning, skydd. Produkten är fri från fosfater och parfym. Förebygger kalkbildning på värmeelementen.

Ekologiskt, intensivt rengörande diskmedel. Skonsamt mot huden. CLP-fritt.
Fri från färg och parfym. Dermatologiskt testat, allergivänligt med urea och
ECARF-certifiering för högsta slutanvändarsäkerhet.

43034

31109

5 x 80 tabletter

1 lit

HANDDISKMEDEL

MANUDISH essential
Högeffektivt handdiskmedel
Kombinerar kraftigt avfettande effekt med hudvänlighet. Går att dosera
lågt med bibehållet resultat. Behaglig att använda och lätt att skölja bort.
Diskmedlet är 100 % nedbrytbart och flaskan är gjord av 100% av återvunnet material.
31106

1 lit

TVÅL

LAVAMANI sensation
Vårdande handtvål
En handtvål med långvarig vårdande effekt – även efter handtvätt. Den
förebygger uttorkning och främjar hydratisering av huden. Har en svag,
angenäm doft med ett hudneutralt pH och är fri från färgämnen. Levereras
bruksfärdig i praktisk pumpflaska. Lämplig för frekvent användning (allergitestad under kontroll av en dermatolog).
59130

500 ml

MANUDISH original
Handdiskmedel
Ekologiskt, intensivt rengörande diskmedel. Skonsam mot huden. Låg
dosering. Oparfymerat.
31108

1 lit
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QUICK & EASY

DOSERARE

DOSERINGSKAPSYL
Exakt dosering. Flexibel. Kan förslutas med 1-litersflaskans kapsyl.
26085

Doserare 5 ml

26086

Doserare 10 ml

26087

Doserare 71 ml

QUICK AND EASY SYSTEM
Quick & Easy är ett innovativt skumkoncept för snabbare och
bättre rengöring. Integrerad exakt och automatisk dosering. Ingen
uppstartstid. Bättre tidshantering eftersom onödiga promenader
elimineras. Används tillsammans med produkterna i Quick & Easy
systemet.
26100

Spraymunstycke + flaska Quick & Easy

SPRAYTRIGGERS & TOMMA FLASKOR

26093

Vit Trigger för 750 ml flaska

CLEANING BELT QUICK & EASY
26090

Blå trigger för 750 ml flaska

26092

Grön trigger för 750 ml flaska

Ergonomiskt midjebälte för Quick & Easy System. Med CLEANING BELT
Quick & Easy är du alltid redo för alla uppdrag i städningen. Allt du behöver
kan fästas i midjebältet. Midjebältet har plats för laddad FOAMHEAD-enhet.
Två extra Quick & Easy-produkter. Plats för två olika mikrodukar.

26091

Röd trigger för 750 ml flaska

26101

26111

Tom flaska 750 ml

26110

Spray /skummunstycke (för ny 1-liters flaska)
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Cleaning Belt Quick & Easy

Anteckningar

Cradle to Cradle®
Utvinn > Skapa > Omforma
Cradle to Cradle® (C2C)
•
•
•
•

C2C gör skapandet av saker till en positiv kraft i samhället och möjliggör för en cirkulär ekonomi med en
vision om en planet utan avfall.
C2C genomsyrar alla viktiga element för en integrerad hållbar produktutformning. I kombination med andra
miljömärkningar ger detta en produkt med mer än bra prestanda.
C2C baseras på att produkter utformas för att ingå i ett slutet biologiskt eller tekniskt kretslopp.
Enligt C2C ska produktmaterial vara hållbara för en säker och slutligen total återgång till biosfären vid
omhändertagande, vilket skapar möjlighet för en högkvalitativ återanvändning.

Cradle to Cradle® certifikation
Produkter värderas mot egenskaper i fem kategorier:
•
•
•
•
•

Materiell hälsa för ingående råvaror
Produktens återvinningsbarhet i den tekniska eller biologiska cykeln
Användnings av förnyelsebar energi vid produktion
Ansvarsfull vattenförvaltning
Socialt ansvar

Resultaten delas in i ett system på 5 nivåer: Bas, Brons, Silver, Guld och Platina.
Minsta insatsnivå i någon av de fem kategorierna bestämmer slutcertifieringens nivå.
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