Ecolabs Solid Clean S, M og H produkter
er miljømerket med Svanen.

SOLID CLEAN
Setter standarden for bærekraftig maskinoppvask
CLEAN - SAFE – EFFICIENT - SUSTAINABLE

Verden er i endring
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Etterspørsel kontra ressurser
– et vesentlig tema i nær fremtid
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Dette tilsvarer antall innbyggere i Belgia og Frankrike.
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76 millioner mennesker hvert år. 2)
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Globalt øker folketallet med
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I Europa produserte hver enkelt person i
gjennomsnitt ca 520

kg avfall i 2008. 4)

Dette tilsvarer mer enn 5 000
1,5 liters plastﬂasker.

Forbrukerne er i dag klar over de store utfordringene
som må møtes for å oppnå en bærekraftig utvikling,
og forventer at produsentene og regjeringen spiller
en mer aktiv rolle for å fremme miljøvennlige
produkter og atferd.

30% AV
BEFOLKNINGEN
I EU MENER AT
RESIRKULERING OG
REDUSERING AV
MENGDE AVFALL ER DE
VIKTIGSTE TILTAKENE
MED STØRST INNVIRKNING NÅR DET
GJELDER Å LØSE
MILJØMESSIGE
PROBLEMER. 5)
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Unngår vi å sette krav til bærekraftig standard, øker
risikoen for å miste kunder og merkelojalitet
Hygiene og bærekraftighet er
drivkraften til din fremgang

Å mestre en vellykket maskinoppvask
er en utfordrende oppgave:
Konsekvent levere hygienisk rent oppvaskgods
Oppdatere personalet og den hygieniske standarden
Overholde matvaresikkerheten
Redusere totale omkostninger

For mer enn 80% av befolkningen i EU betyr det
mye hvilken innvirkning produktet har på miljøet
når de skal velge hvilket produkt de skal kjøpe. 6)

Ecolab‘s Solid maskinoppvask er
utformet i tråd med våre prinsipper om
bærekraftighet. Produktene i serien gir
hygienisk ren oppvask på en sikker måte,
sparer energi og vann og reduserer
avfallsmengden. Standarden for
bærekraftighet og sikkerhet heves i hver
maskinvask, alt dette er takket være:

Miljøvennlige ingredienser
Hygienisk rent etter kun en vask

Å ﬁnne løsninger på miljømessige problemer
Tiltak som befolkningen i EU mener vil ha den største
positive effekten:

Økologisk sammenbrettbar
tomemballasje

7)

Resirkulere og redusere
avfallsmengden

30

Kjøpe produkter som er
miljøvennlig produsert

21

Kjøpe energieffektive
husholdningsapparater

19

Reise mindre og velge mer
bærekraftige transportmidler

Brukervennlig doseringssutstyr
som overvåker ditt forbruk

15

Være bevisst på å
redusere vannforbruket
Vet ikke/Ikke svart

Enkel og sikker produkthåndtering
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30%

OPPVASKMASKINER STÅR FOR OPP TIL
AV DET TOTALE VANNFORBRUKET I RESTAURANTER.

Hver dag vasker våre kunder i Europa mer
enn 50 000 maskiner med oppvask og de
stoler på Ecolabs Solid teknologi fordi . . .
. . . YTELSE BETYR MYE
100% hygienisk rent og skinnende resultat
En 4,5 kg Solid kapsel erstatter opp til
15 L med tradisjonell maskinoppvask

=

100% tom kapsel før ny settes inn
Senker plassbehovet for lagring

. . . BÆREKRAFTIGHET BETYR MYE
Oppfyller kundens krav til mer miljøvennlig praksis:

Avfallsproduksjon

80% mindre tomemballasje

Miljøvennlige produkter

Miljømerkede produkter
Mindre transportvolum takket være den

Transport
Vann

. . . SIKKERHET BETYR MYE

superkonsentrerte 4,5 kg Solid-kapselen
Vann- og kjemibesparelser på grunn av høy
effekt ved kun en vask

Enkel Transport
4,5 kg
kapsel

Solid beskytter dine viktigste verdier:
Ingen direkte kontakt med produktet
Ingen blanding av kjemikalier
Ergonomisk håndtering av 4,5 kg kapselen
Minsker risiko for etseskader og uhell, dette

Ergonomisk håndtering
90% lavere
belastning

100% lukket system
Redusert risiko for
etseskader og uhell

reduserer sykefraværet på grunn av arbeidsulykker

VISSTE DU AT…
…ved håndtering av Solid-kapselene reduseres
belastningen på kroppen med opp til 90%? *

100% sikkerhet
Ingen blanding av
produkter.
*Resultater fra en sammenlignbar undersøkelse „ﬂytende vs. faste produkter“, et felles
forskningsoppdrag mellom Ecolab og Institute for Work Safety (IFA/ St. Augustin, Germany).

Solid Clean reduserer påvirkningen
på miljøet fordi . . .

. . . RIKTIG PRODUKT BETYR MYE
I tillegg til alle fordelene med vår Solid-teknologi, vil
Ecolabs høykonsentrerte alkaliske maskinoppvask i fast
form også bedre din miljøpåvirkning i praksis.
Alle produktene i Solid Clean serien er miljømerket
med Svanen, og oppfyller strenge krav:
Miljøvennlige ingredienser ved valg av råvarer:

Overﬂatevann kan bli påvirket
av overdreven tilstrømming av
næringsstoffer (nitrogen, fosfor
og andre sporelementer), og
denne overbelastningen kan
stimulere til økt algevekst.

Beskytt vannveiene
Solid produktenes sammensetning er ytterst biologisk
nedbrytbar. Ved riktig
dosering har produktene
LAV VANNTOKSISITET etter
behandling av avløpsvann i et
renseanlegg.

UTEN NTA
UTEN EDTA
UTEN fosfat
UTEN klor
Dokumentert rengjøringseffekt – 100% hygienisk resultat
Økologisk emballasjekonsept som tømmer kapselen 100%

Nesten 47% av befolkningen i EU sier
at miljømerking er en viktig faktor når
de skal ta beslutninger om innkjøp.
Kilde: EU-kommisjonen, Flash Eurobarometer, 2009

. . . RESULTATET BETYR MYE
"Av interne sikkerhetsgrunner besluttet vi å forby bruk

"Jeg er henrykt over produktet Solid Clean H. Vaske-

av produkter som inneholder fosfat og klor i alle våre

resultatet blir mye bedre på servise og bestikk."

oppvaskmaskiner. Takket være Ecolabs Solid Clean M

Patricia Kelly, Kjøkkensjef
Breaffy House Resort, Spa and Suites, Irland

maskinoppvaskmiddel er vi i stand til å opprettholde vårt
høye hygieniske nivå og samtidig bli mer bærekraftig."
KEA Food Team Hognoul, Belgia

Miljømerket Svanen
Miljømerket Svanen er et uavhengig multinasjonalt miljømerkingssystem som
ble introdusert av Nordisk Råd og som i nært samarbeid med EUs miljømerke
EU-Blomsten garanterer at produktet holder en høy miljømessig standard.
Miljømerket Svanen ble opprettet for å gi forbrukerne informasjon slik at de kan
velge de mest miljøvennlige produktene og tjenestene.

Forenkle din vaskeprosess

Sikker. Enkel. Effektiv.
VED Å BRUKE SOLID OG KUN EN
VASKEOMGANG HJELPER DETTE
TIL Å REDUSERE KOSTNADER VED
AUTOMATISERT MASKINOPPVASK

Våre doseringssystemer er effektive og enkle i bruk, og pålitelig teknologi
sikrer at arbeidsprosessene har høyest mulig sikkerhetsnivå..
Standard Solid Doseringsapparat

Solid Central doseringsapparat

velegnet til hette- eller tunellmaskin

velegnet til dosering fra egen sentral
eller til fjerndoseringssystemer.

INDIREKTE
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ENERGI
OG VANN
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Reduksjon av forskylling
og omvask
Reduserer kostnadsfaktorer som

1

Til bruk direkte med enheten

2

Til uavbrutte vaskeprosesser

3

Alarm for lavt produktnivå varsler når kapselen må byttes

4

Innebygget datasystem med mulighet for avlesing av data

arbeidskraft, energi og vann
Forenkler din vaskeprosess

Optimalt forbruk av
vaskemiddel gir optimalt
resultat

Ecolabs unike doseringsteknologi forebygger overforbruk av
produktet samtidig som de leverer et hygienisk rent resultat
maks

Hver vask med

Ecolabs nyeste modeller

BESPARELSER

innen doseringsapparater

Ecolabs doseringsutstyr:
Sikrer hygienisk rent resultat
Overvåker vaske- og
skylletemperatur
Overvåker forbruk av

Forbruk av oppvaskmiddel

kan tilpasses individuelt
BESPARELSER

til din bedrifts spesielle
behov, avhengig av

BESPARELSER

hvilken type mat som
serveres og smussnivå.
Justeringen sikrer
optimal dosering som

oppvaskmiddel

opprettholder den høyeste

Gir jevne og uavbrutte

lavt
Frokost

Lunsj

vaskeprosesser, og sparer
samtidig ressurser

Ecolab
doseringsnivå

Ecolab
besparelser

Arbeidsskift
Middag

hygieniske standard.

Vi tar oss av dine behov

Våre systemer gir deg ro i sinnet
Våre løsninger kan tilpasses din bedrifts spesielle behov,
der vi tar hensyn til vannforhold og smussnivå.
Våre systemer er utviklet i samsvar med våre bærekraftige
prinsipper og hjelper din bedrift å drive vaskeprosesser
mer miljøvennlig.
Våre erfarne konsulenter vil gi deg et skreddersydd forslag
og sørge for en enkel og grei implementering av systemer
og produkter.
Bedriften vil få jevnlige servicebesøk og konsulenten vil
følge opp de ansattes kunnskap om bruk av riktige produkter,
i riktige mengder, og på riktig måte.

Hver dag blir mer enn 250 millioner objekter
av sølvtøy, glass, kopper, skåler og
tallerkener vasket hygienisk rent med våre
produkter og systemer over hele verden.

FORDI SERVICE BETYR MYE
Inngå et samarbeid med Ecolab og la oss hjelpe deg:
Øk din bedrifts bærekraftighet ved å
redusere forbruk av vann, energi og avfall
Alltid levere skinnende rent resultat
Øke sikkerheten for dine ansatte
Drifte effektive vaskeprosesser

Ecolab er ledende i utviklingen av produkter
og tjenester som verner om verdens
ressurser samtidig som vaskeprosessene blir
mer effektive. Vårt mål er å redusere den
totale miljøpåvirkningen av våre produkter
– ved produksjon, i bruk og som avfall.
I tråd med vår forpliktelse om å redusere
den totale påvirkningen utvikler vi
løsninger, systemer og produkter som
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