
Ecologisch - 2 x geconcentreerd - waspoeder 

met hoog rendement voor lage temperaturen

Ecologie / Sociaal :

green care ACTIV bi-compact is een ecologisch, ultrageconcentreerd

waspoeder met hoog rendement, speciaal samengesteld volgens de

principes van een duurzame ontwikkeling.

Door het gebruik van krachtige, doeltreffende grondstoffen en het 

volledig afzien van (eco)toxische bestanddelen (zoals fosfaten, EDTA, 

NTA) biedt ACTIV bi-compact de perfecte balans tussen een optimale 

reinigende werking en milieubescherming.

ACTIV bi-compact wordt hoofdzakelijk vervaardigd uit hernieuwbare 

grondstoffen voor een productie die vrij van petroleumderivaten is en 

daarmee een positieve bijdrage aan de klimaatbalans levert. 

45% van de in ACTIV bi-compact verwerkte organische koolstof (zie 

lijst van de bestanddelen hieronder) is afkomstig van hernieuwbare 

plantaardige bronnen. 

ACTIV bi-compact wordt uitsluitend vervaardigd in Duitsland en 

Oostenrijk onder strikte hoge sociale en veiligheidsnormen en voldoet 

aan de strenge eisen van de kwaliteitsvoorwaarden.

In het kader van een milieumanagementsysteem volgens EMAS zet 

onze onderneming zich in voor een continue verbetering van de 

milieuprestaties en publiceert jaarlijks een milieuverklaring met een 

duurzaamheidsverslag.

Door deze vrijwillige inspanningen worden de eisen van de wereldwijd 

toegepaste normen voor milieumanagement (ISO 14001) duidelijk 

overtroffen.

Tana Professional biedt zijn klanten opleidingen en studiedagen aan 

over doeltreffende en milieuvriendelijke reinigingstechnieken.

Samenstelling:
15-30 % bleekmiddel op zuurstofbasis (natriumpercarbonaat ), 5-15%

niet – ionogene tensiden (vetalcool EO), <5 % zeep (kokosolie),

polycarboxylaten, enzymen (protéase, amylase, lipase, cellulase,

mannanase), parfums. Andere bestanddelen: water, natriumsilikaat,

natriumcarbonaat, natriumbicarbonaat , sulfaten, bleekactivator

(TAED), polymeren (cellulose), optische bleekmiddelen.

pH-waarde: ongeveer 10,5 (concentratie: 5g/l)
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Duurzaamheidsinformatie



Art-n°: 0701616 10kg Ton

Art-n°: 0701754 10kg Navulzak

Eigenschappen:

• Hoge reinigingskracht ook in koud water. Laat toe de wastemperatuur met 20 C te verlagen in vgl met normale

wastemperaturen! Tot 60% minder elektriciteitsverbruik. Tijdswinst (kortere wascycli). 

• Helder,net en intense frisheid dank zij zijn exclusieve formule op basis van een 5-voudig bio-enzymensysteem die het bleken 

activeren. Sprankelend wit dank zij de bleekmiddelen op zuurstofbasis . Fris en langdurig parfum. 

• Compacte en erg praktische verpakking.

• Herbruikbaar tonnetje met handvat uit gerecycleerd karton. Eenvoudig gebruik,sluiting, stockage.

• Een doseerschepje in elk tonnetje om correct te doseren.

• Beschikbaar in soepele economische zak. 

Toepassingsgebied:

green care ACTIV bi-compact is geschikt voor alle types van linnen zowel wit als kleur  

voor het wassen met machine of  handwas. Reeds efficiënt vanaf 20 C.

Gebruik :

green care ACTIV bi-compact is een poeder 2x geconcentreerd – 10kg is gelijk aan

een zak van 20kg  klassiek wasmiddel. 10 kg green care ACTIV bi-compact laat toe

om gemiddeld  130 wascycli te draaien  (op basis van 5 kg droge was,water van gemiddelde

hardheid en linnen dat normaal vervuild is ).Minimumdosering 5 g/kg droge was en hoog 

rendement : tot 2 ton droge was ( zacht water/ linnen weinig vervuild ).

Instructies voor handwas :  Het poeder volledig oplossen alvorens het wasgoed erin te brengen.

Indien U een gevoelige huid heeft , vermijdt langdurig contact met de wasoplossing en spoel de handen met zuiver water.  

Volg steeds de wasinstructies zoals aangegeven op de etiketten aangebracht op de kledij.  Gebruik een specifiek wasmiddel 

voor delicaat textiel of verminder de dosering van het wasmiddel. Was nooit textiel dat volgend symbool draagt. Uw 

waterleverancier zal U informatie geven m.b.t. de waterhardheid voor uw regio. 

RESPECTEER HET MILIEU:

• Was op de laagst mogelijke temperatuur .

• Zorg dat de wastrommel steeds correct gevuld is . 

• Volg de doseerinstructies rekening houdend met de vervuilingsgraad van het linnengoed en de waterhardheid. 

• Indien U allergisch bent aan de huismijt , was uw beddengoed aan 60 C. Was ook aan 60 C  indien er infectieziekten zijn. 

Door het product te gebruiken conform de aanbevelingen m.b.t. de dosering , draagt U bij aan een vermindering van de 

watervervuiling, het energieverbruik en de afvalberg..

Opmerking:

Irriterend . Risico op ernstig oogletsels . Buiten bereik van kinderen bewaren. Vermijd contact met de ogen. Bij oogcontact de 

ogen grondig en overvloedig spoelen met zuiver water. Raadpleeg een specialist.  

Respecteer alle gebruikelijke voorschriften bij het verwijderen van het product en zijn verpakking. 

Zorg voor  een oog en gelaatsbescherming. Bij inname een dokter raadplegen en hem/haar 

het etiket of de verpakking  tonen. Enkel volledig lege verpakkingen in daartoe

bestemde containers gooien.  Product enkel voor professioneel gebruik. 

Voor professionele gebruikers : veiligheidsfiche beschikbaar op aanvraag. 

Technische gegevens

Werner & Mertz Benelux sa/nv - Drève Richelle  161K - 1410 Waterloo – Belgium

Tel : +32 2  352 04 00 - Fax: +32 2 351 08 60 - infos@werner-mertz.com - www.wmprof.com
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