
ENERGY perfect

Informații de sustenabilitate

Dezvoltare și producție durabile

EMAS:
■ Îmbunătățirea continuă a

performanțelor de mediu
■ Raport anual privind

sustenabilitatea
■ Managementul

consumului de energie și
a consumului de apă

■ Corectitudine socială

DIN ISO 14001:
■ Îmbunătățirea continuă

în reducerea deșeurilor
și a emisiilor de CO2,
reducerea consumului
de apă energie și materii
prime

ISO 50001
■ îmbunătățirea continuă

a managementului
energetic: performanţă,
eficienţă, securitate,
utilizare și consum

A.I.S.E.-Charter:
■ Procese de producție

sigure și sustenabile a
produselor de curățare

DIN ISO 9001:
■ Îmbunătățirea continuă

a proceselor de
management și a gradului
de satisfacție a clienților

■ Sistem de management
al calității stabilit atât
pentru dezvoltarea cât
și pentru producția
produselor  

Detergent de vase de mare randament

■ Performanță ecologică și o concepție ecologică

Siguranță pentru utilizator și mediu cu un nivel maxim de performanță

 

■ Certificare cu eticheta ecologică Nordic (380-093)
■ Înregistrat în lista pozitivă a ‚die umweltberatung‘
■ Renunțare completă la materiale toxice și nocive
■ Siguranță pentru utilizator și mediu cu un nivel maxim de performanță

Complet biodegradabil
■ ENERGY perfect împreună cu toate ingredientele acestuia sunt complet biodegradabile și au

dovedit această proprietate importantă printr-un test de mineralizare acreditat conform cu
standardul OECD 302 B*

*pentru mai multe informații vizitați www.wmprof.com

Utilizare intensivă și creșterea continuă a cotei de materii prime regenerabile
■ Sisteme de producție care utilizează la scară largă materii prime si energie din surse regenerabile,

folosind pâna la 100% energie hidroelectrică, solară și geotermală
■ Producția pe scară largă independent de țiței: 20% din carbonul organic procesat în ENERGY perfect

provine din resurse regenerabile din plante care permit o producție predominant independentă de
țiței

■ Management activ al consumului de apă prin stații proprii de filtrare a apei proaspete și epurare a
apei reziduale

Transparență totală - lista completă a ingredientelor
<5% policarboxilaţi, fosfonaţi
Ingrediente specifice: aqua, hidroxid de sodiu, agent de ecologici complexare, pe bază de aminoacizi

Calitate Germană tradițională  – pentru dezvoltarea sustenabilă a afecerii dumneavoastră
■ Peste 25 de ani experientã în dezvoltarea produselor sustenabile
■ Solutii de igienizare inteligente care asigură o creștere profitabilă
■ Marcă de încredere

Instruirea profesională a utilizatorilor și consultanță în locație pentru soluțiile sustenabile de
igienã

■ Transfer cuprinzător de cunoștințe prin consultanți calificați în domeniul curățeniei
■ Planuri de igienizare si recomandãri personalizate pentru fiecare client optimizând astfel afacerea

dumneavoastră și procesele de curățenie.
■ Valoare crescută a serviciilor și reputație consolidată a companiei



ENERGY perfect

Informații tehnice

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

Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.

potrivit pentru toate
tipurile de mașini de
spălat vase.

se recomandă
folosirea unor sisteme
de dozare automată.

1-
2,

5 
g/

L apă fără duritate

2-
4 

g/
L apă cu duritate medie

3,
5-

5 
g/

L apă dură

Detergent de vase de mare randament
■ Capacitate mare de degresare ■ Se folosește cu apă moale/de duritate medie
■ Concentrat

Profilul produsului

■ ENERGY perfect este un sistem complex, inovator și ecologic, care previne formarea depunerilor de calcar. Este ideal
pentru utilizarea cu apă de la moale la medie.

■ Pe lângă creșterea gradului de siguranță a muncii, acest detergent mai asigură și o spălare intensă și puternică a
vaselor, cu eliminarea perfectă a grăsimii și petelor.

■ Compoziția sa este foarte concentrată, ceea ce necesită un dozaj redus.
■ Prin faptul că este compus mai ales din materiale regenerabile, ENERGY perfect arată respect față de generațiile

următoare.

Domeniul de aplicare

■ ENERGY perfect este potrivit pentru toate tipurile de mașini de spălat vase, de ex cele cu panglică mare și cele cu o
singură cuvă.

■ Se poate folosi la toate vasele și tacâmurile rezistente la baze; spală foarte bine farfuriile, paharele, tăvile și oalele.
■ A nu se folosi la farfurii și tacâmuri din aluminiu și argint!
■ Se folosește în combinație cu produsul BRILLANT perfect.

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului

Siguranță: Doar pentru uz industrial. Pentru informații suplimentare, vezi Fișa cu date de securitate.
Depozitare: Se va depozita la temperatura camerei, în ambalajul original.
Mediu: Aceste detergent aprobat ecologic funcționează foarte bine cu apă la temperaturi mai scăzute. Se selectează
la mașină operațiile de spălare la temperaturi reduse, se spală încărcături complete și nu se depășește dozajul
recomandat. În acest fel se va reduce consumul de energie și de apă și se va reduce poluarea apei. La locul special de
eliminare se vor aduce doar ambalajele complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 712615  2 x 5 L
Nr. comandă 712700  1 x 15 L

Valoare pH 14

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


