
ACTIV perfectKliks

Duurzaamheidsinformatie

Duurzame ontwikkeling en
productie

EMAS:
■ Continue verbetering van

milieuprestaties
■ Jaarlijks

duurzaamheidsrapport
■ Energie- en waterbeheer
■ Social Fairness

DIN ISO 14001:
■ Continue vermindering

van afval en CO2-
emissies, daling
energie-, water- en
materiaalverbruik

DIN ISO 50001:
■ Continue verbetering

van energiebeheer:
prestaties, efficiëntie,
veiligheid, gebruik en
verbruik

A.I.S.E. - Charter:
■ Veilige en duurzame

productie van
schoonmaakproducten

DIN ISO 9001:
■ Continue verbetering

van procesbeheer en
klanttevredenheid

■ Vastgelegd systeem
kwaliteitsbeheer in
productontwikkeling en
productie

Zeer geconcentreerd vloeibaar wasmiddel

■ Eco-effectief product design met eco-efficiënte werking

Veilige, milieuvriendelijke en krachtige reiniger

 

■ Kliks Linnenwas, een set van 4 producten, is Cradle to Cradle Certified TM op GOUD niveau.
■ Gecertificeerd met Europees Ecolabel  (AT/039/003)
■ Volledig afzien van toxische en schadelijke stoffen
■ Overtreft andere producten bij lagere concentratie

Volledig biologische afbreekbaarheid
■ ACTIV perfectKliks met al zijn ingrediënten zijn volledig biologisch afbreekbaar, zoals aangetoond in

een geaccrediteerde mineralisatietest conform OECD 302 B*

*Voor meer informatie, surf naar www.wmprof.com

Intensief gebruik van hernieuwbare bronnen - continue verbetering van de
herbruikbaarheidsscore

■ Productie met uitgebreid aanwenden van hernieuwbare grondstoffen en energie door gebruik –tot
100% - van hydroelektrische-, zonne-, en geothermische energie.

■ Grotendeels aardolieonafhankelijke productie: 82% van de in ACTIV perfectKliks verwerkte
organische koolstof is afkomstig van hernieuwbare plantaardige bronnen

■ Actief waterbeheer via de eigen installatie voor zoetwater- en afvalwaterbehandeling

Totale transparantie - volledige ingrediëntendeclaratie
15-30% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen (vetalcohol-EO-adduct, oppervlakteactieve stoffen op
basis van suiker), zeep  (kokosnootolie), 5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen (natriumlaurylsulfaat,
natriumalkylsulfaat), <5% fosfonaten, parfums, enzymen (amylase, cellulase, protease), optische bleekmiddelen
Specifieke ingrediënten: aqua, alcohol, glycerol, citraat 

Traditionele Duitse kwaliteit – duurzaam ondernemen
■ Meer dan 25 jaar pionier in duurzame productontwikkeling
■ Slimme hygiëne-oplossingen voor rendabele groei
■ Trusted Brand

Professionele opleidingen en klantondersteuning voor duurzame oplossingen
■ Uitgebreide kennisoverdracht via gekwalificeerde consultants
■ Hygiëneplannen op maat en specifieke aanbevelingen om uw activiteiten en schoonmaakprocessen

te optimaliseren
■ Verhoogde servicewaarde en uitstekende bedrijfsreputatie



ACTIV perfectKliks

Technische informatie

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 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Drève Richelle 161 K | 1410 Waterloo | Belgium | w ww.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00

Gebruik en dosering

Gesloten systeem
en vanzelfsprekende
toepassing 
met maximale
gebruikersveiligheid.

Only with automatic
dosing system.

Ontwikkeld voor
professionele
wasserijen.

Open de doos zoals
aangegeven door de
pictogrammen en
steek de tuit correct in
de houder.

Let op de
kleurcodering voor
veilig gebruik.

Recycle de kartonnen
doos bij papierafval
en de plastic zak bij
plasticafval.

Zeer geconcentreerd vloeibaar wasmiddel
■ Prestaties bij lage temperatuur ■ Veelzijdig gebruik ■ Materiaalvriendelijk

Productprofiel

■ ACTIV perfectKliks is uitermate materiaalvriendelijk dankzij de natuurlijke zepen en enzymes en de afwezigheid van
bleekmiddelen.  ACTIV perfectKliks is geschikt voor alle soorten textiel, kan veelzijdig gebruikt worden, onafhankelijk
van het watertype, vervuilingsgraad of waterhardheid.

■ Dankzij de samenstelling van natuurlijke zepen en enzymen bereikt ACTIV perfectKliks uitstekende wasprestaties,
zelfs bij 30°C voor een uitstekend spaarzaam gebruik.

■ Grotendeels samengesteld met substanties uit hernieuwbare bronnen, neemt ACTIV perfectKliks de
verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties.

■ Optimaal als systeem voor besparing van natuurlijke bronnen en energie, moet gebruikt worden via automatische
verdeler.  ACTIV perfectKliks kan alleen of in combinatie met andere Kliks-producten worden gebruikt, zoals SYSTEM
powerKliks.

■ KLIKS is een gesloten systeem met een slim verpakkingsontwerp met maximale gebruikersveiligheid en hygiëne.  Het
staat garant voor volledige lediging van het product en ruimtebesparend afval.

Toepassingsgebied

■ ACTIV perfectKliks is geschikt voor alle soorten textiel en alle temperaturen.
■ Geschikt voor alle soorten professionele wasmachines. Alleen te gebruiken met automatische doseertoestellen.
■ Gebruik ACTIV perfectKliks volgens de doseerinstructies (afhankelijk van de waterhardheid en de vervuilingsgraad

van het linnen). Informatie over de waterhardheid kan worden verstrekt door uw maatschappij voor
watervoorziening.

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften

Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik.  Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaar op kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Alleen volledig lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.  Juiste dosering bespaart kosten en
beperkt het impact op het milieu. Was op de laagst mogelijke temperatuur. Was altijd met volle machine.  Sorteer
eerst het linnen (bijv. op kleur, volgens vervuilingsgraad, type vezels).
 

Verpakking

Artikelnr. 714347  1 x 10 L

pH-waarde 8

Uw vertrouwde partner


