
SOFT nature

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

Wasverzachter voor laatste spoelbeurt

■ Eco-doelmatige prestaties met eco-doeltreffende productdesign

Veilige, milieuvriendelijke en krachtige reiniger

Volledig biologische afbreekbaarheid
■ SOFT nature 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: 71% van de in SOFT nature verwerkteorganische
koolstof is afkomstig van hernieuwbare plantaardige bronnen

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

Totale transparantie - volledige ingrediëntendeclaratie
<5% kationogene oppervlakteactieve stoffen, (esterquat), parfums
Specifieke ingrediënten: aqua, polymeren, citroenzuur 

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



SOFT nature

Technische informatie

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
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Gebruik en dosering

Dosering volgens
gebruik en
waterhardheid. 
Volg de instructies
hieronder.

5-
15

 m
l/ 

kg Manueel:

Automatische
dosering: Automatisch
doseringssysteem
wordt sterk
aanbevolen.

Toepassingsgebied:
Ontwikkeld voor
professionele
wasserijen.

Toepassingsgebied:
Vergemakkelijkt het
strijken

Wasverzachter voor laatste spoelbeurt
■ Hypoallergeen ■ Fris parfum ■ Alle soorten water  

Productprofiel

■ SOFT nature, op basis van plantaardige grondstoffen, is vrij van kleurstoffen en conserveringsmiddelen.
■ Het verwijdert statische elektriciteit, vergemakkelijkt het strijken en maakt de was fluweelzacht.
■ SOFT nature is hypoallergeen (HRIPT-Test) en dermatologisch getest, dit om risico van allergische reactie te

vermijden.
■ De milde frisse geur maakt het aangenaam in gebruik.

Toepassingsgebied

■ Te gebruiken voor het afwerken van textiel in de wasmachine.
■ Voeg SOFT nature toe tijdens de laatste spoelbeurt met een pomp of in de bestemde machinelade voor

wasverzachters.  

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften

Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik.  Buiten bereik van kinderen bewaren.  Niet mengen met andere
producten.  Het vernevelde product niet inademen.  Test materiaalverdraagzaamheid voor gebruik.  Voor verder
informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.  Vorstgevoelig.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval. Juiste dosering is kostenbesparend en
vermindert het impact op het milieu.

Verpakking

Artikelnr. 713163  2 x 5 L

pH-waarde 3

Uw vertrouwde partner


