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ACTIV FRESH 
 

Geconcentreerd, vloeibaar 
wasmiddel voor alle soorten 

wasgoed 

 
 
 
Krachtig, biologisch wasmiddel voor het ontvetten en ontvlekken: ACTIV fresh bevat een 
hoge concentratie aan oppervlakte-actieve stoffen en enzymen en biedt een hoge 
wasefficiëntie bij alle temperaturen. 
 
Ontkalkende werking: Dankzij de actieve synergie van de complexvormers kan deze niet-
fosfaathoudende formule een doeltreffende, ontkalkende werking garanderen met respect 
voor de natuur. 
 
Zeer aangenaam: de citrusgeur met etherische sinaasappel- en lycheeolie laat een 
aangename, verfrissende toets achter op het wasgoed.  
 
Geschikt voor automatische dosering: ACTIV fresh is een zeer vloeibare formule en werd 
speciaal ontworpen voor automatische doseringen met het oog op een beter beheer van de 
waskosten.  
 

 
Natuurlijke prestaties 

Door het handvest van de AISE voor duurzaam schoonmaken te ondertekenen, verbindt 
Werner & Mertz zich tot de voortdurende verbetering van zijn producten, terwijl hun impact op 
het milieu wordt beperkt. ACTIV fresh is een formule zonder fosfaten. 
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ACTIV FRESH 
Geconcentreerd, vloeibaar wasmiddel voor alle soorten wasgoed 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 
DOSERING: 

Voorwas: 8 à 20 g/kg droge was 
Hoofdwas: 10 à 25 g/kg droge was 
Rechtstreekse was: 10 à 35 g/kg droge was 

De doseringen kunnen worden aangepast afhankelijk van de vervuiling en de hardheid van het water. 
 

VOORZORGSMAATREGELEN GEBRUIK 
- Product enkel bestemd voor professioneel gebruik 
- Vorstvrij bewaren 
- In geval van contact met de ogen, onmiddellijk en 

grondig met water uitspoelen en een dokter 
raadplagen 

 

 
- Voor alle soorten wasgoed, in warm of koud water. 

CHEMISCH TECHNISCHE INFORMATIE SAMENSTELLING 
- Omschrijving: gele vloeistof 
- pH: ongeveer: 8,4 
- Dichtheid: ongeveer 1,05 

- Anionische en niet-ionische oppervlakteactieve 
stoffen 

- Zeep 
- Ontkalkingsstoffen 
- Optische bleekmiddelen 
- Enzymen 
- Parfum 
 

WETGEVING 
 
Veiligheidsblad voor professionele gebruikers beschikbaar op aanvraag.  
 

KWALITEITSGARANTIE 
Van het ontwerp- tot en met het productieproces worden heel strikte eisen en criteria toegepast op ACTIV FRESH. 
Elke partij producten wordt tijdens het productieproces onderworpen aan heel strenge controles om een optimale 
kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen. Dankzij heel grote inspanningen op het gebied van kwaliteit en 
milieuvriendelijkheid heeft Werner & Mertz de certificaten ISO 9001, ISO 14001 en EMAS toegekend gekregen. 

VERPAKKING 
 

Jerrican 15L 
Productcode: 713072 
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