
Wij onderzoeken permanent verder en presenteren

met de E3 producten de volgende green care generatie 

De E3 generatie levert een professionele kwaliteit dankzij

optimaal evenwicht tussen milieu- en gebruikersbescherming 

en anderzijds een adequate verhouding tussen prijs en prestatie. 

E3 betekent voor ons:

Permanent onderzoek naar producten door identificatie 

van regenererende grondstoffen en de samenstelling van

duurzamere recepturen.

Na verbetering en verdere ontwikkeling van alle product-

categorieën, is de nieuwe productgeneratie ontstaan: 

• Een maximaal prestatieniveau (= Efficiency)

• Volgens onze richtlijnen beschouwd als onveranderlijk

superieure milieuprestatie (= Ecology)

• Evenals een adequate prijs – prestatieverhouding 

(= Economy)

Deze kenmerken zijn beschikbaar in alle producten in 
optimaal evenwicht.
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www.wmprof.com
www.green-care.eu
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Er zijn vele redenen
waarom u green care kunt vertrouwen.
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Een betere wereld begint bij jezelf, 
een schonere wereld begint bij                    .

Door ecologische producten te gebruiken, helpt u de

maatschappij door daadwerkelijk het milieu te beschermen.

Kiest u voor green care, dan kiest u voor een hygiënische
oplossing die milieuvriendelijk en economisch voordelig is

voor uw bedrijf. 

De green care lijn is gemaakt met ingrediënten van natuurlijke 

oorsprong.  Wij willen steeds een stapje verder gaan. Het doel 

is om het aandeel van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen te

verhogen en de daarmee verbonden positieve gevolgen op de

klimaatbalans op te voeren. Dit doen we ook met onze nieuwe

green care E3 serie: de volgende green care generatie! 

Alle green care producten hebben het 

Europees ECO-label of het Nordic Swan Label,

daarnaast zijn onze productiesites EMAS en

ISO14001 gecertificeerd. 

In juli 2010 werd het nieuwe hoofdkantoor

geopend in Mainz, Duitsland, dat volledig klimaat-

neutraal is. 

Duurzaamheidspolitiek volgens Werner & Mertz: 
ontwikkelingsrichtlijnen green care

© Dr. Brakemeier

Ecologie
• Continu optimaliseren van productieprocessen om zo

milieuvriendelijk mogelijk te produceren:
vermindering van bijproducten, verontreinigende stof-
fen en reststoffen, en van energie- en waterverbruik.

• Ontwikkeling van sterk geconcentreerde, efficiënte
formules.

• Opzetten van gesloten materiaalcycli: gebruik van
hernieuwbare energie en grondstoffen stimuleren 
(vervanging van fossiele brandstoffen).

(Eco)Toxicologie
• Vermijden van gevaarlijke ingrediënten

(R20, R21, R 50/53, R 51/53 grondstoffen).
• Uitsluiten van bepaalde grondstoffen

("negatieve lijst").
• Geur- en kleurstoffen conform de criteria

van het Europees Ecolabel.
• Volledige biologische afbreekbaarheid van

reinigingsactieve ingrediënten (aëroob >
70% en bij voorkeur ook anaëroob > 60%).

• Permanente verbetering van het (eco)tox-
profiel van een product

• Gebruik van milde bewaarstoffen (enkel in-
dien nodig).

Sociale aspecten
• Maatschappelijk verantwoord produceren: 

Prestatie-gerelateerd loon, passende 
arbeidsomstandigheden, veilige werkplek,
voortdurende scholing.

• Zorgvuldige afweging van het nut en de
risico’s van een product.

• Keuze voor duurzaam werkende 
leveranciers.

• Transparantie: Totale productinformatie, uit-
gebreide / complete ingrediëntendeclaratie.

Prestatie
• Uitgebalanceerde, marktconforme 

productprestaties.
• Geen concessies aan de vereiste

producteigenschappen.
• Constante kwaliteit.
• Extern bewijs van deugdelijke

kwaliteit (verslagen en certificaten).
• Continu optimaliseren van de 

productprestaties.

Economie
• Redelijk rendement.
• Realistische 

prijs-prestatieverhouding.
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