
ACTIV bicompact

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

Ultra geconcentreerd waspoeder

■ Eco-efficient performance with eco-effective product design

Veilige, milieuvriendelijke en krachtige reiniger

■ Gecertificeerd met Europees Ecolabel  (DK/06/001)
■ Volledig afzien van toxische en schadelijke stoffen
■ Overtreft andere producten bij lagere concentratie

Volledig biologische afbreekbaarheid
■ ACTIV bicompact 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
deherbruikbaarheidsscore

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

■ Grotendeels aardolieonafhankelijke productie: % van de in ACTIV bicompact verwerkteorganische
koolstof is afkomstig van hernieuwbare plantaardige bronnen.

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

Totale transparantie - volledige ingrediëntendeclaratie
15-30% zuurstofbleekmiddelen (natriumpercarbonaat), 5-15%niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen (vetalcohol-
EO-adduct), <5% zeep (kokosnootolie), polycarboxylaten, enzymen (protease, amylase, cellulase, mannanase), optische
bleekmiddelen, parfums
Specifieke ingrediënten: aqua, natriumsilicaat, natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat, sulfaten , bleekactivator (TAED),
cellulose

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 bicompact

Technische informatie
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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.

Ultra geconcentreerd waspoeder
■ Hoge prestaties ■ Langdurige geur ■ Ultra geconcentreerd

Productprofiel

■ ACTIV bicompact zorgt voor hoge wasprestaties zelfs vanaf 20°C, tot  60 % minder elektriciteitsverbruik en tijdswinst
dankzij kortere wasbeurten.Het houdt rekening met de biologische cycli, en is ontwikkeld met het oog op de
gezondheid van mensen en de veiligheid van schoonmaakpersoneel.

■ Dankzij zijn  bleekmiddelen op zuurstofbasis en exclusieve formule op basis van een 5-voudig bio-enzymensysteem
die het bleken activeren, biedt ACTIV bicompact schitterende was en intense frisheid.

■ ACTIV bicompact verbetert niet alleen de veiligheid op het werk, maar biedt een gemakkelijk hervulbaar en
herbruikbaar eco-tonnetje, met eenvoudig gebruik, sluiting en stockage..

■ ACTIV bicompact is voornamelijk samengesteld uit hernieuwbare grondstoffen, en neemt dus de
verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties.

Toepassingsgebied

■ ACTIV bicompact is geschikt voor alle wit en gekleurd linnen (behalve wol en zijde), zowel voor de wasmachine als
voor de handwas.

■ ACTIV bicompact is een dubbel geconcentreerd poeder – 10 kg is gelijk aan 20 kg traditioneel wasmiddel.  Met een
minimum dosering van 5g/kg droog linnen kunnen wel 2 ton droog linnen worden gewassen (zacht water/lage
vervuilingsgraad).

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften

Veiligheid: Alleen voor professioneel gebruik.  Buiten het bereik van kinderen houden. Niet mengen met andere
producten. Test materiaalverdraagbaarheid vóór gebruik. Voor meer informatie, zie Veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren bij kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Alleen volledig lege verpakkingenin daartoe bestemde containers gooien. Juiste dosering bespaart kosten en
minimaliseert de schade voor het milieu. Was op de laagst mogelijke temperatuur.  Was altijd met volledig gevulde
wastrommel. 

Verpakking

Artikelnr. 712585  1 x 10 kg

pH-waarde 0,50 % 10

Uw vertrouwde partner


