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ECOLOGIE HERNIEUWBARE
GRONDSTOFFEN

ECONOMIE &
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SOCIALE ASPECTEN

TRADITIONELE LIJN
MINIMALE IMPACT
OP HET MILIEU

ECOLOGISCHE LIJN
VOLLEDIG BIOLOGISCH
AFBREEKBAAR

Duurzame producten
voor professioneel
wassen 

Absoluut schoon ten behoeve
van het milieu – dat is ons ultieme doel.

Tana Professional gaat nu een stap verder bij het
op de markt brengen van een nieuw duurzaam ontwikkeld

productportfolio dat speciaal is afgestemd op professioneel wassen.
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green care
Onze duurzame Betrokkenheid

Was is Duurhaamheid

Onze filosofie van duurzaam handelen heeft een lange, succesvolle traditie. Als milieupionier is het merk 
Froggy van onze moedermaatschappij Werner&Mertz al sedert 1986 succesvol met haar unieke positie 
in de reinigingsmiddelenmarkt en heeft als bekroning voor haar langjarige, uitstekende milieubetrok-
kenheid in 2009 de Duitse duurzaamheidsprijs ontvangen.

Op deze ecologische fundering heeft ook Tana het merk “green care” opgebouwd en consequent aan 
de behoeften van industriële gebruikers aangepast. We beleven duurzaamheid doorheen het hele 
productieproces en in al onze ondernemingsactiviteiten.

We optimaliseren sedert decennia alle producten en processen – in alle bedrijfsonderdelen – naar een 
inplanting in zijn totaliteit.

Duurzame producten worden geproduceerd zonder negatieve invloed op het milieu en de samenleving 
(=toekomstgericht).  Vanuit een ecologisch standpunt vereist de duurzame vervaardiging van producten 
gebruik van hernieuwbare grondstoffen (b.v.. hout, plantaardige olie). Voor een duurzaam economisch 
welslagen zijn zowel de productkwaliteit (rendement, productiviteit) als de prijs van het product essentieel.

De derde dimensie van duurzaamheid is de sociale component, die in hoge mate de geloofwaardigheid 
en vertrouwen in de producent vertegenwoordigt. Alleen wanneer alle drie duurzame dimensies in een 
product in gelijke mate in aanmerking komen, kan men spreken van een duurzaam ontwikkeld product. 
Alleen door zulke producten kan onze samenleving worden geïntroduceerd in een duurzame, toekomst-
gerichte ontwikkeling.

De ontwikkeling van de producten is aan strenge en ambitieuze criteria onderworpen, samengevat in de 
„ontwikkelingsrichtlijnen“. Enerzijds gaat het er hier om aan de strenge eisen van het Europese milieu-
keur te voldoen. Want daarmee gaan we al verder dan de geldige wettelijke handicaps voor de milieu-
verdraagzaamheid van reinigingsmiddelen.

Maar we stellen ons nog veel hogere doelstellingen. Zo is bv. het doel van het merk green care, het 
aandeel van regenererende grondstoffen en de daarmee verbonden positieve gevolgen op de klimaatba-
lans onafgebroken op te voeren.

Enkel wanneer het gaat over een superieure productprestatie in combinatie met de strenge criteria van 
de ontwikkelingsrichtlijnen wat betreft ecologie, transparantie of gebruiksvriendelijkheid, verdient een 
product het predicaat‚ “green care”.
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Certificeringen en platforms
voor duurzaam
reinigen

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
Het EMAS-certificaat bewijst dat Werner & Mertz in de hele waardeketen op 
beide productielocaties voorbeeldig ecologisch georiënteerd is.
Waarom is EMAS zo speciaal? Consequent verder ontwikkelen van strenge 
milieunormen. Jaarlijkse evaluatie volgens de strengste EU-criteria door onaf-
hankelijke controleurs. Werknemers worden actief bij het proces betrokken en 
opgeleid. Werner & Mertz publiceert elk jaar een Duurzaam Ontwikkelingsrap-
port (info/aanvraag: wmprof@werner-mertz.com).

AISE Sustainable Cleaning
Werner & Mertz was de eerste middelgrote onderneming die zich in 2005 
aansloot bij het A.I.S.E. Charter voor duurzaam wassen en reinigen. Aan dit 
label kunnen gebruikers onmiddellijk zien dat dit product duurzaam werd 
ontwikkeld en geproduceerd. Er wordt speciale aandacht besteed aan een 
consumentvriendelijk en veilig gebruik. 

EU Eco-label
Het Europese Eco-label is de drijvende kracht achter de promotie van een 
buitengewoon milieuvriendelijke samenstelling van schoonmaakproducten. 
De Europese Eco-bloem werd halverwege de jaren 90 ontwikkeld als het 
Europese milieulabel. Hieronder vallen alle landelijke milieulabels en de 
bloem geeft aan dat de “milieuvriendelijke producten” aan strenge eisen 
voldoen. Veel van onze reinigingsproducten voor Europa hebben nu een Eco-
label gecertificeerde samenstelling!

ISO 14001
De productielocaties van de onderneming zijn al jaren ISO 14001 gecertifi-
ceerd. ISO 14001 is een wereldwijd milieumanagementsysteem op basis van 
wet- en regelgeving; met dit certificaat kunnen we zelfs in landen buiten 
Europa een erkend milieumanagementsysteem toepassen.
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Producten

Duurzame betrokkenheid volgens “green care” – de perfect gesloten cyclus

In overeenstemming met de criteria van het EU-Ecolabel 2011

Zonder fosfaten, zonder EDTA, zonder NTA, zonder één van de 26 allergenen
   die genoemd worden in de Europese Detergentenverordening

Optimaal biologisch afbreekbaar

Recyclebare verpakkingen

Geproduceerd in EMAS & ISO 14001 gecertificeerde fabrieken

10kg = max.2T

60°C
20°C

Koude was 20 - 60°C. Is werkzaam op een temperatuur
die 20°C lager is dan waar u gewoonlijk op wast!
 • Bespaart tot 60% aan elektriciteitskosten
 • Bespaart tijd (kortere wascycli)

Helder, schoon met intense frisheid
Zeer krachtig, zelfs in koud water
 • Exclusieve formule met vlekverwijdering
 • Gebaseerd op een quinair (x5) bio-enzymsysteem
 • Actief bij lage temperaturen
 • Langdurige en aangename geur

Super geconcentreerd poeder:
10kg = gemiddeld 130 wascycli van 5kg*
 • Efficiënt vanaf een dosering van 5g/kg droog wasgoed**
 • Wascapaciteit: tot 2 ton droog wasgoed**
 • Gelijk aan een zak van 20kg traditioneel wasmiddel
*(gemiddelde waterhardheid/gemiddeld vervuild wasgoed)
**(zacht water/licht vervuild wasgoed)

Zeer handig, compact pak & navulzak
 • Een kartonnen ton met handvat: gemakkelijk te hanteren,
   te bewaren en na gebruik te sluiten
 • Slechts 10kg draaggewicht
 • Een doseerlepel in elke ton, om het verbruik te regelen
 • Een voordeelpak leverbaar: navulzak van 10kg

100 ml

5kg >5kg >5kg >5kg5kg 5kg

*g/kg
droog
wasgoed

5 g*

7 g*

10 g*

12 g*

15 g*

18 g*

10 g*

16 g*

20 g*

24 g*

15 g*voorwassen

10
kg

20
kg=

80 - 90°C

70 - 75°C 50°C

60°C 40°C

40°C 30°C

30°C koud

60°C

Gebruikelijke 
wastemperaturen ACTIV bi-compact

ACTIV bi-compact
Ecologisch - sterk geconcentreerd - waspoeder met hoog rende-
ment voor lage temperaturen.
Code:
701616
701754

Verpakking:
10 kg ton
10 kg navulzak

EU-ECOLABEL
Zum

EU-ECOLABEL
angemeldet

EU-ECOLABEL
Applied for

EU-ECOLABEL
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Krachtig en volledig wasmiddel met extracten van Aloë Vera
 • voor alle soorten textiel
 • 30 - 95°C
 • Langdurige en aangename geur

Hypoallergeen en dermatologisch getest om risico op allergische reactie te verlagen

Gemakkelijker te doseren met tabletten
 • 1 tot 3 tabletten per wascyclus,
   afhankelijk van vervuilingsgraad
   en waterhardheid

1 pak = 56 wascycli van 5kg (middelhard water/middelvuil wasgoed)

Hoge oplosbaarheid
 • Tablet in het wasmiddelbakje leggen is voldoende

Handige kartonverpakking: 112 tabletten in 2 kartonnen dozen

Duurzame betrokkenheid volgens “green care” – de perfect gesloten cyclus

Met natuurlijke hernieuwbare ingrediënten

Zonder fosfaten, zonder EDTA, zonder NTA, zonder één van de 26 allergenen
   die genoemd worden in de Europese Detergentenverordening

Optimaal biologisch afbreekbaar

Recyclebare verpakkingen

Geproduceerd in EMAS & ISO 14001 gecertificeerde fabrieken

EU-ECOLABEL
Zum

EU-ECOLABEL
angemeldet

EU-ECOLABEL
Applied for

EU-ECOLABEL

95°C

30°C

H
Y

POALLERGEN
IC

ACTIV tabs
Hoge prestatie, ecologische wastabletten

Code:
701648

Verpakking:
2x56 tabletten/doos

Producten
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Universeel vloeibaar wasmiddel met extracten van Aloë Vera
 • voor alle soorten textiel op alle temperaturen
 • Goede wasprestatie bij lage temperaturen
 • Zonder bleekmiddel, geschikt voor gekleurd wasgoed
 • Langdurige en aangename geur
 • Vrij van kleurstoffen en conserveermiddelen

Hypoallergeen (bewezen met HRIPT-test)  en dermatologisch getest om risico op allergische reactie 
te verlagen

Geconcentreerde formule: 5l = gemiddeld 60 wascycli van 5kg (middelhard water/middelvuil wasgoed)
 • Efficiënt vanaf een dosering van 10 ml/kg droog wasgoed** 

**(zacht water/licht vervuild wasgoed)

Handige en ecologische verpakking: 5l bus en 3l eco-navulling
 • Bespaart 60% aan verpakkingsgewicht met eco-navulling en leidt zo tot minder schade aan het milieu
 • Een doseerbol in elk karton, om het verbruik te regelen

Duurzame betrokkenheid volgens “green care” – de perfect gesloten cyclus

Niet geclassificeerd als gevaarlijk

Recyclebare verpakkingen

Geproduceerd in EMAS & ISO 14001 gecertificeerde fabrieken

ACTIV liquid
Ecologisch geconcentreerd vloeibaar wasmiddel

Code:
701868
701869

Verpakking:
5l bus
3l navulzak

H
Y

POALLERGEN
IC

10ml* 14ml* 19ml*

15ml* 17ml* 24ml*

27ml*19ml* 24ml*

*/kg40ml / 10L150ml

EU-ECOLABEL
Zum

EU-ECOLABEL
angemeldet

EU-ECOLABEL
Applied for

EU-ECOLABEL

Producten
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Speciaal vloeibaar wasmiddel voor fijne stoffen met extract van tarweproteïnen
 • Geschikt voor alle fijne stoffen: wol, zijde, viscose, acetaat, elastische en synthetische stoffen
 • Reinigt zacht zonder aantasting van de wol en beschermt fijne en gevoelige stoffen
 • 30 - 60°C wastemperatuur
 • Zonder bleekmiddel, zonder optische witmakers

Dermatologisch getest

Geconcentreerde formule: 5l = 100 wascycli 
(middelhard water/middelvuil wasgoed voor 5 kg machine geladen met 2,5 kg wasgoed)

Handige 5l verpakking, per 2 verpakt in een kartonnen doos
   • Een doseerbol in elk karton, om het verbruik te regelen

Duurzame betrokkenheid volgens “green care” – de perfect gesloten cyclus

In overeenstemming met de criteria van het EU-Ecolabel

71% van de organische koolstof die verwerkt is in de formule, is afkomstig van regeneratieve 
plantaardige bronnen

Zonder fosfaten, zonder EDTA, zonder NTA, zonder één van de 26 allergenen die genoemd 
worden in de Europese Detergentenverordening

Hoge graad van biologisch afbreekbaarheid na 28 dagen is 99% geëlimineerd en 82% is 
gemineraliseerd (volgens de richtlijn OECD 302 B – DOC bepalingen)

Recyclebare verpakkingen

Geproduceerd in EMAS & ISO 14001 gecertificeerde fabrieke

*/ 2,5kg40ml / 10l 150ml

35ml* 45ml* 70ml*
45ml* 50ml* 80ml*

90ml*60ml*

<12°F
12 - 25°F

>25°F

8 dH (<1,5 mmol CaCO3/1)
8 - 14 dH (1,5 - 2,5 mmol CaCO3/1)

>14 dH (>2,5 mmol CaCO3/1) 70ml*

Code:
701191

Verpakking:
5l bus

Producten

60°C
20°C

ACTIV delicat
Ecologisch geconcentreerd vloeibaar wasmiddel voor fijne stoffen
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Duurzame betrokkenheid volgens “green care” – de perfect gesloten cyclus

Ecologische wasverzachter met natuurlijke ingrediënten

84% van de organische koolstof die verwerkt is in de formule, is afkomstig van regenera-
tieve plantaardige bronnen

Zonder allergene stoffen" 

Hoge graad van biologisch afbreekbaarheid na 28 dagen is 95% geëlimineerd en 79%
   is gemineraliseerd (volgens de richtlijn OECD 302 B – DOC bepalingen)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk

Recyclebare verpakkingen

Geproduceerd in EMAS & ISO 14001 gecertificeerde fabrieken

Ecologische wasverzachter met natuurlijke ingrediënten
 • Gemakkelijker te strijken
 • Wasgoed voelt erg zacht aan
 • Met fijne, frisse geur van “Cotton flowers”

Hypoallergeen (bewezen met HRIPT-test) en dermatologisch getest om risico op allergische reactie 
te verlagen

3x geconcentreerde formule: 3l = 9l standaard wasverzachter

1 pak = 120 wascycli van 4/5kg (middelhard water)

Ergonomische 3l fles met een handige handgreep en doseerdop

H
Y

POALLERGEN
IC

=3L 9L

SOFT natura
Ecologische driemaal geconcentreerde, hypoallergene wasverzachter

Code:
701775

Verpakking:
3l fles

120

15 ml 25ml 35 ml

5 
KG

Producten

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Wassymbolen
Symbolen op textiel

geven nuttige informatie
die u tijd en geld kunnen besparen.

Wasinstructies

Laagste stand strijken: max. 110°C

Warm strijken: max. 150°C

Heet strijken: max. 200°C

Niet strijken

Strijken

Kan in droogtrommel

Normale temperatuur met normale droogcyclus

Lage temperatuur met korte droogcyclus

Niet in droogtrommel

Trommeldrogen

Elk bleekproduct toegestaan

Alleen oxygenium/chloorvrij bleken toegestaan

Niet bleken

Bleken

Chemisch reinigen met alle oplosmiddelen

Chemisch reinigen met alle oplosmiddelen m.u.v. trichloorethyleen

Chemisch reinigen alleen met koolwaterstoffen

Alleen professioneel nat reinigen

Niet chemisch reinigen

Chemisch reinigen

P 

A 

F 

W 

Wassen onder normale omstandigheden bij aangegeven temperatuur: xx°C

Wassen onder minder goede omstandigheden bij aangegeven temperatuur: xx°C

Wassen onder slechte omstandigheden, speciaal ontwikkeld voor in machine wasbare wol

Alleen handwas

Niet wassen

Hand- en machinewas

40

40

40
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Waterhardheid
Het wasresultaat is sterk afhankelijk van de waterkwaliteit, vooral van de waterhardheid. 

0 - 12°F (<1,5 mmol CaCO3/l) 12 - 25°F (1,5 - 2,5 mmol CaCO3/l) >25°F (>2,5 mmol CaCO3/l)

Zacht water Gemiddeld hard Erg hard

Soorten textiel

Katoen Beddengoed, tafelkleden, hand-
/theedoeken, ondergoed, overhemden, 
jassen, overalls, kousen, sokken

Wit 95°C
Gekleurd 20°C of 60°C

ACTIV bi-compact
ACTIV tabs
ACTIV liquid

Soort stof Materiaal voor Wasbehandeling Product

Linnen Beddengoed, tafelkleden, hand-
/theedoeken, wasgoed

Wit 95°C
Gekleurd 20°C of 60°C

ACTIV bi-compact
ACTIV tabs
ACTIV liquid

Wol Breisels, bijv. truien, sjaals, sokken, kousen Koud tot 40°C gevoelig voor wasbewegin-
gen, handwas of fijnwas (met verminderde 
wasbeweging)

ACTIV delicat

a) Natuurlijke stoffena) Natuurlijke stoffen

b) Chemische stoffen gebaseerd op celluloseb) Chemische stoffen gebaseerd op cellulose

c) Synthetisch-chemische stoffenc) Synthetisch-chemische stoffen

Viscose Kleding, ondergoed, decoratietextiel; rayon 
is vaak vermengd met andere stoffen zoals 
wol of katoen

Gevoeliger dan katoen, meestal heet 
gewassen tot 60°C, wassen tot 95°C 
mogelijk, verminderde wasbeweging, 
vooral viscose wasbaar tot 95°C (als 
katoen)

ACTIV liquid
ACTIV delicat

Modal Kleding, ondergoed, blouses, gordijnen Fijnwassen tot 40°C of heet wassen tot 
60°C, verminderde wasbeweging

ACTIV delicat

Acetaat Kleding, ondergoed, blouses, gordijnen Gevoelig zoals viscose vanwege vermin-
derde natsterkte, gevoelig voor heet 
wasbad – fijnwassen tot 40°C

ACTIV delicat

Polyamide (PA) 
Polyester (PES)

Ondergoed, blouses, fijne overhemden, 
jassen, kousen, jurken, beddengoed, fijne 
overhemden, gordijnen, jurken, vaak 
gemengd met andere vezels, beroepskleding

20-60°C. Bij hoge temperaturen 60°C-80°C 
en mechanische wasbeweging kunnen 
kreukels ontstaan, gebruik alkaliteit of 
water, afkoelen tot lage temp. belangrijk

ACTIV bi-compact
ACTIV tabs
ACTIV liquid

Polyacryl (PAC) Breisels, sjaals, gordijnen, jurken, kleding 
met zuurbescherming PAC-vezels worden 
vaak vermengd met andere vezels

40°C, anders kans op vergelen, kreukels en 
vervorming

ACTIV liquid
ACTIV delicat

Polychloride (PVC)
Rhovyl® 
Thermovyl®

Thermische kleding, breisels, kleding met 
zuurbescherming PVC-vezels worden vaak 
vermengd met andere vezels

Lingerie

40°C, anders kans op krimpen of vervor-
ming.
Wit 60°C

ACTIV delicat

Spandex (PUE)
Dorlastan®
Lycra®

Gekleurd: 40°C ACTIV liquid

Wasinstructies

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



www.wmprof.com
www.green-care.eu
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