Zo schoon mogelijk wassen

Hier kunt u terecht voor meer informatie

Een ander symbool op de verpakkingen van wasmiddelen is
afkomstig van de Wash Right-campagne “Met minder net zo
schoon”. Dat was een onderdeel van de A.I.S.E. ‘Code of Good
Environmental Practice’, een vrijwillig initiatief van wasmiddelenfabrikanten, om in de periode 1996-2001 de milieubelasting door het wassen aanzienlijk te verminderen.

Er zijn ook veranderingen op de verpakking van schoonmaakmiddelen door de invoering van de Detergentenverordening per
8 oktober 2005. Het gaat om nieuwe milieueisen en regels voor
etikettering. U kunt hierover meer lezen in de folder over de
Detergentenverordening, die u kunt vinden op www.nvz.nl

In 1998 zijn de volgende ‘Wash Right’tips geïntroduceerd,
die u helpen om op
een meer milieuvriendelijke en kostenbewuste manier
te wassen.
De succesvolle Code
wordt op een breder
terrein voor tgezet
in de vorm van de
‘Charter voor duurzaam schoonmaken’.
Uitgangspunt van
de Char ter is de
levenscyclusbenadering van producten. Daarnaast is er
gekozen voor een
gemeenschappelijke
en duurzame manier
van werken en rapporteren.
Ook de adviezen voor
veilig gebruik zijn ontwikkeld met het oog
op duurzaam schoonmaken.

Symbolen
voor
veilig gebruik

Als u nog verdere vragen heeft, beantwoorden de fabrikanten
van schoonmaakmiddelen deze graag voor u.

Was niet met een
halfvolle trommel

Doseer volgens
vuilgraad en
waterhardheid

Gebruik de laagst
aanbevolen
temperatuur

Verminder
verpakkingsafval

Zie WWW.SUSTAINABLE-CLEANING.COM voor meer informatie
over de Charter.

Bezoek ook eens www.isditproductveilig.nl
Daar vindt u informatie over schoonmaakmiddelen. De
website laat zien hoe de veiligheid van schoonmaakmiddelen wordt gegarandeerd door de
fabrikant en de overheid. Verder is er
aandacht voor maatregelen die u als
gebruiker kunt treffen om schoonmaakmiddelen veilig te gebruiken.
Ten slotte geeft deze website informatie over de ingrediënten in
schoonmaakmiddelen. Met deze informatie kunt u zelf
vaststellen dat schoonmaakmiddelen veilig zijn te
gebruiken.
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een vrijwillig inititatief van de wasen reinigingsmiddelenbranche

Symbolen voor veilig gebruik

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Oogcontact vermijden. Bij oogcontact
grondig uitspoelen met water.

Na gebruik de handen afspoelen en drogen.

Bij een gevoelige of beschadigde huid
langdurig contact met het product vermijden.

Nieuwe symbolen op de verpakking
Om verkeerd gebruik van was- en reinigingsmiddelen te voorkómen, staan er steeds vaker pictogrammen op de verpakking.
Hierdoor kunt u in één oogopslag en zonder taalbarrière zien,
waar u rekening mee moet houden. Er kunnen ook advieszinnen
voor verstandig gebruik op het etiket staan.
De Europese brancheorganisatie A.I.S.E. heeft vrijwillig het
initiatief genomen om deze symbolen en advieszinnen te harmoniseren. Wat ze betekenen, kunt u lezen in deze folder.

Niet inslikken. In geval van inslikken

Het product in de oorspronkelijke

een arts raadplegen.

verpakking bewaren.

Niet mengen met andere producten.

Na gebruik de ruimte ventileren.

Goed en veilig gebruik
van was- en reinigingsmiddelen
Was- en reinigingsmiddelen moeten op de juiste manier worden
gebruikt en opgeborgen. Om u hierbij te helpen, staan er adviezen op het etiket. Het is belangrijk dat u deze leest en opvolgt.
Om de begrijpelijkheid te vergroten, heeft A.I.S.E. acht symbolen en negen standaardadvieszinnen ontwikkeld. Deze staan op
de volgende bladzijden. Afhankelijk van het type product, kunt u
één of meer van deze tips op de verpakking aantreffen.

Breng de inhoud van de navulling uitsluitend over
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in de originele verpakking.

