
SOFT nature

Informácie o udržateľnosti

Trvalo udržateľný rozvoj a
výroba

EMAS:
■ Kontinuálne zlepšovanie

vplyvu na životné
prostredie

■ Ročná správa o
udržateľnosti

■ Energetický management
a vodné hospodárstvo

■ Sociálna férovosť

DIN ISO 14001:
■ Kontinuálne zlepšovanie

znižovaním odpadu a
emisií CO2, šetrením
vody, energie a
materiálov

ISO 50001:
■ Energetický

management:
kontinuálne zlepšovanie
výkonu, bezpečnosti,
použitia a spotreby

A.I.S.E.-Charter:
■ Bezpečná a stála výroba

čistiach prostriedkov

DIN ISO 9001:
■ Kontinuálne

zlepšovanie procesného
managementu a
spokojnosti zákazníka

■ Etablovaný systém
riadenia kvality vo vývoji
a výrobe

Zmäkčovač bielizne na posledné opláchnutie

■ Ekologická účinnosť s ekodizajnom

Bezpečné pre užívateľa i životné prostredie pri najvyššej čistiacej účinnosti

Úplne biologicky odburateľny
■ SOFT nature a všetky jeho zložky sú úplne biologicky odburateľné podľa testovacej metódy OECD

302 B*

*Ďalšie informácie nájdete na: www.wmprof.com

Intenzívne využitie obnoviteľných zdrojov – kontinuálny rast podielu
■ Výroba pri intenzívnom využití obnoviteľných zdrojov a obnoviteľnej energie až na 100% z vodnej,

solárnej a geotermálne energie
■ Výroba je nezávislá od ropy: organický uhlík v SOFT nature pochádza na 71% z rastlinných,

obnoviteľných zdrojov
■ Zodpovedné hospodárenie s vodou vďaka vlastnej úpravovni vody a čističky odpadových vôd

Úplná transparentnosť – kompletné informácie o zložkách
<5% katiónové povrchovo aktívne látky, (esterquat), parfumy
Špeciálne zloženie: aqua, polyméry, kyselina citrónová

Nemecká značková kvalita – pre Váš trvalý rozvoj obchodu
■ Viac ako 25 rokov skúseností vo vývoji stálych produktov
■ Inteligentné hygienické riešenia zabezpečujúce rast zisku
■ Dôveryhodná značka

Profesionálny tréning a poradenstvo pre trvalé hygienické riešenia
■ Komplexný prenos Know-how kvalifikovaným poradenstvom
■ Čistiace plány a odporúčania prispôsobené zákazníkovi, čo optimalizuje Vaše čistiace procesy a tým

aj podnikanie
■ Zlepšenie servisu a podnikateľského imagu



SOFT nature

Technické informácie
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Použitie a dávkovanie

Dávkujte podľa
druhu použitia
a stupňa tvrdosti
vody. Postupujte
podľa nasledujúcich
inštrukcií.

5-
15

 m
l/ 

kg Ručné dávkovanie:

Automatické
dávkovanie:
vysoko odporúčané
automatické
dávkovacie systémy.

Oblasť aplikácie:
vyvinutý pre
profesionálne
práčovne.

Oblasť aplikácie:
uľahčuje žehlenie.

Zmäkčovač bielizne na posledné opláchnutie
■ Hypoalergénny ■ Svieži parfum ■ Všetky typy vody

Profil produktu

■ SOFT nature je vyrobený na báze prírodných materiálov bez použitia farbív a konzervačných látok.
■ Odstraňuje statickú elektrinu, umožňuje rýchle a ľahké žehlenie a zanecháva bielizeň zamatovo mäkkú.
■ Prostriedok SOFT nature bol dermatologicky testovaný a je hypoalergénny (HRIPT Test). Zabraňuje alergickým

a senzibilizujúcim reakciám.
■ Jemná vôňa umožňuje pohodlné používanie.

Oblasť poutžitia

■ Používa sa na poslednú úpravu textílií v práčke.
■ Pridajte prostriedok SOFT nature do posledného pracieho cyklu pomocou pumpy alebo do priehradky v práčke

určenej pre zmäkčovač.

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia

Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Skladujte mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými
výrobkami.  Pre podrobnejšie informácie pozri technický informačný list.
Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote. Citlivý na mráz.
Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal. Správne dávkovanie šetrí
náklady a minimalizuje vplyv na životné prostredie.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 713163  2 x 5 L

hodnota pH 3

Váš dôveryhodný partner


