Duurzaamheidsinformae

SYSTEM powerKliks

Zeer geconcentreerde alkalische vloeibare booster

■ Eco-eﬀecef product design met eco-eﬃciënte werking
Veilige, milieuvriendelijke en krachge reiniger

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

Duurzame ontwikkeling en
produce
EMAS:
■ Connue verbetering van
milieuprestaes
■ Jaarlijks
duurzaamheidsrapport
■ Energie- en waterbeheer
■ Social Fairness
DIN ISO 14001:
■ Connue vermindering
van afval en CO2emissies, daling
energie-, water- en
materiaalverbruik
DIN ISO 50001:
■ Connue verbetering
van energiebeheer:
prestaes, eﬃciëne,
veiligheid, gebruik en
verbruik
A.I.S.E. - Charter:
■ Veilige en duurzame
produce van
schoonmaakproducten
DIN ISO 9001:
■ Connue verbetering
van procesbeheer en
klanevredenheid
■ Vastgelegd systeem
kwaliteitsbeheer in
productontwikkeling en
produce

Cradle to Cradle Cerﬁed TMis a cerﬁcaon mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovaon Instute.
Kliks linnenwas, een set van vier producten, is Cradle to Cradle Cerﬁed TMop goud niveau.
De productverpakking voldoet aan de vereiste criteria, maar is niet beoordeeld om het cerﬁcaeniveau te bepalen.

Biologische areekbaarheid
■

SYSTEM powerKliks met al zijn ingrediënten zijn biologisch areekbaar, zoals aangetoond in een
geaccrediteerde mineralisaetest conform OECD 302 B*

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

Intensief gebruik van hernieuwbare bronnen - connue verbetering van de
herbruikbaarheidsscore
Produce met uitgebreid aanwenden van hernieuwbare grondstoﬀen en energie door gebruik –tot
100% - van hydroelektrische-, zonne-, en geothermische energie.
■ Grotendeels aardolieonaankelijke produce: 25% van de in SYSTEM powerKliks verwerkte
organische koolstof is aomsg van hernieuwbare plantaardige bronnen
■ Acef waterbeheer via de eigen installae voor zoetwater- en afvalwaterbehandeling
■

Totale transparane - volledige ingrediëntendeclarae
<5% fosfonaten , polycarboxylaten
Speciﬁeke ingrediënten: ecologisch verenigbare complexvormers op basis van aminozuur, natriumhydroxide,
kaliumhydroxyde, silicaten

Tradionele 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 acviteiten en schoonmaakprocessen
te opmaliseren
■ Verhoogde servicewaarde en uitstekende bedrijfsreputae
■
■

Technische informae

SYSTEM powerKliks

Zeer geconcentreerde alkalische vloeibare booster
■ Zeer geconcentreerd ■ Zeer groot ontvengsvermogen ■ Waterverzachtend
Productproﬁel
Dankzij zijn hoge alkaliniteit is SYSTEM powerKLIKS de uleme oplossing voor het verwijderen van hardnekkige
vlekken, dit dankzij zijn uitstekende ontveende eigenschappen.
■ De speciale samenstelling van de complexvormers hebben een an-grauw eﬀect op het linnen en werken als
waterverzachters. Reeds uitstekende prestaes op 20 °C, zo verminderen de energiekosten.
■ SYSTEM powerKliks is zeer geconcentreerd. Dankzij het innovaeve systeem van volledig biologisch areekbare
■

Gebruik en dosering
Gesloten systeem
en vanzelfsprekende
toepassing
met maximale
gebruikersveiligheid.

sequestreermiddelen op basis van aminozuur beschikt men over een alternaef voor fosfaat, NTA en EDTA. Hierdoor
kunnen gewicht en verpakkingsmateriaal verminderd worden voor spaarzaam en veilig gebruik.
■ Opmaal als systeem voor besparing van natuurlijke bronnen en energie. Te gebruiken met automasche dosering in
combinae met een ACTIV-reinigingsmiddel of andere KLIKS-producten, zoals ACTIV perfectKliks.
■ SYSTEM powerKliks is grotendeels samengesteld met substanes uit hernieuwbare bronnen en neemt de
verantwoordelijkheid voor toekomsge generaes op.
■ KLIKS is een gesloten systeem met een slim verpakkingsontwerp dat maximale gebruikersveiligheid en hygiëne biedt.
Het staat garant voor volledige lediging van het product en ruimtebesparend afval.

Toepassingsgebied
Geschikt voor alle soorten linnen behalve zijde en wol.
Geschikt voor alle professionele wasmachines. Alleen te gebruiken met automasche doseertoestellen.
■ Gebruik SYSTEM powerKliks volgens de doseerinstruces en (aankelijk van de waterhardheid en de
vuilingsgraad.Informae over de waterhardheid kan worden verstrekt door uw maatschappij voor watervoorziening.
■

Automasch
doseringssysteem
wordt sterk
aanbevolen.
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.

■

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor bijkomende informae, zie veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Bewaren 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 aljd met volle machine. Sorteer
eerst het linnen (bijv. Op kleur, volgens vervuilingsgraad, type vezels).

Uw vertrouwde partner

Verpakking
Arkelnr. 714348

1 x 10 L

Recycle de kartonnen
doos bij papierafval
en de plasc zak bij
plascafval.

pH-waarde 1 %

13
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