EN BÆREKRAFTIG
UTVIKLING
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.
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DEN TOTALE MILJØPÅVIRKNINGEN TELLER
Ecolab har som mål å gjøre verden til et renere, sikrere
og helsemessig tryggere sted. Vi har forpliktet oss til å tilby
våre kunder de mest effektive og kostnadsbesparende
systemer for rengjøring, næringsmiddelhygiene og
infeksjonkontroll som er tilgjengelig. Alle våre produkter,
systemer og servicetjenester er utviklet med bærekraftighet som mål. Vi har lange tradisjoner innen utvikling
av systemer som er kostnadseffektive og som minimerer
miljøbelastningen. Miljømessige besparelser vil fortsette
å være vår målsetting i utviklingen av nye produkter.
Fra konsentrater i både flytende og fast form til nyskapende
emballasje og doseringssystemer, alt dette er med på å øke
sikkerheten, senke forbruket av vann og energi, og redusere
utslipp av kjemikalier og restprodukter i miljøet. Vi i Ecolab
har forpliktet oss til å drifte våre prosesser på en bærekraftig
måte, men vi har også innsett at vårt viktigste bidrag til miljømessige besparelser strekker seg lenger enn det; ved å hjelpe
kundene våre til å redusere sin egen påvirkning på kloden.
Våre Ecolab-representanter sørger for dette ved å forsikre
seg om at kundenes doseringssystemer fungerer optimalt.

OPTIMALISERE PRODUKTETS LIVSSYKLUS
Alle produkter påvirker miljøet – enten under produksjonen, dem til å øke sikkerheten, senke forbruket av vann og
i bruk eller som avfall. I Ecolab optimaliserer vi den totale energi, og redusere mengden utslipp av kjemikalier og
restprodukter i miljøet.
livssyklusen til våre produkter og behandler og utformer
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CLEAN SERIEN
Ecolabs Clean serie tilfredstiller miljøkravene
fra enten miljømerkingen EU-blomsten eller Svanen.
Begge miljøsertifiseringene blir utstedt av uavhengige
organisasjoner som har satt de høyeste krav til standard.
Standardene inkluderer krav til valg av råvarer, emballasje,
funksjon og dosering og finnes for de fleste tradisjonelle
rengjøringsprodukter.
Clean serien har fått parfyme og farge.
dette er ingredienser som ikke er nødvendige for å
oppnå ønsket rengjøringsresultat.

EU-blomsten er et unikt sertifiseringsprogram opprettet av EU-kommisjonen
for å gjøre det lettere for forbrukerne å
velge de mest miljøvennlige produktene
og tjenestene.
Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket
og garanterer for at produktet eller tjenesten
holder en høy miljømessig standard. Merket
ble opprettet med mål om å skape et bærekraftig samfunn.

MILJØVENNLIG RENHOLD
Ecolab kan tilby miljømerkede rengjørings- og vedlikeholdsprodukter til alle typer overflater innen housekeeping
uansett om det gjelder gulv, glass eller sanitære områder.

GULVRENGJØRING & VEDLIKEHOLD

Satiné clean
Såpebasert gulvpleiemiddel
12 x 1 L / 2 x 5 L

Eco-star / Isi clean
Gulvpolish, metallfri
2x5 L

Ecolabs doseringssystemer sikrer korrekt dosering av bruksløsninger, begrenser forbruket av vann, forhindrer overdosering og er trygg å bruke fordi brukeren ikke kommer i
kontakt med produktet.

SANITÆRRENGJØRINGSMIDDEL

OVERFLATERENGJØRINGSMIDDEL

Into WC clean
Toalettrens
12 x 750 ml

Brial clean S
Allrengjøring
12 x 1 L / 2 x 5 L

Into maxx clean
Surt sanitærrengjøringsmiddel
12 x 1 L / 2 x 5 L

Kristalin clean S
Alkalisk sanitærrengjøringsmiddel
12 x 1 L / 2 x 5 L

Windus clean
Glassrengjøring
12 x 750 ml

Rilan clean
Mild slipende
skurekrem
6 x 500 ml
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BÆREKRAFTIG KOMFORT
INNEN ROMRENHOLD
ROMRENHOLD
Rene og komfortable rom er avgjørende for at gjestene
skal få en behagelig og minneverdig opplevelse, og
fornøyde gjester er gjester som kommer tilbake.
Det stilles høye krav til produkter, doseringssystemer og
service, fordi renhold av rommene må skje raskt og effektivt.
Ressursbesparelser og redusering av den miljømessige
påvirkningen er helt avgjørende for det totale resultatet.

Oasis Clean 10 S
Allrengjøringsmiddel
2x2 L

Oasis Clean 40 S
Overflate- og glassrengjøring
2x2 L

Oasis Clean 61 S
Surt sanitærrengjøringsmiddel
2x2 L

Oasis Clean er effektivt og miljøvennlig, og gjør det enkelt
å oppnå ønsket resultat ved å:
 redusere mengde emballasje med 98% i forhold til

tradisjonelle rengjøringsmidler i ferdige bruksløsninger.
 forhindre overforbruk med kontrollerte doserings-

apparater.

Oasis Clean 32 S
Gulvrengjøringsmiddel
2x2 L

Oasis Clean 62 S
Alkalisk sanitærrengjøring
2x2 L

 øke de ansattes sikkerhet fordi doseringsapparatene er

lukket og hindrer kontakt med konsentrert produkt.
Gjestene forventer høy grad av komfort i hotellrommet, uansett om de er på ferie eller forretningsreise. Med vitaliserende Prevens Grenade såpe for
hånd, kropp og hår er gjesten sikret en dusjgele som
er økonomisk i bruk, reduserer mengden tomemballasje
og som er basert på fornybare råmaterialer.

H20

+

+

=

> 600

Premium Line Clean
Prevens Grenade
Såpe for hånd, kropp og hår Såpe for hånd, kropp og hår
20 x 350 ml
20 x 220 ml

4

FREMRAGENDE HYGIENISKE RESULTATER
I SERVERINGSBRANSJEN
MASKINOPPVASK
Graden av renslighet på tallerkner, glass og bestikk er en
viktig del av det totale inntrykket man ønsker at gjestene
skal få. Med Clean serien blir oppvaskgodset helt rent
på en bærekraftig måte. Clean-produkter egner seg til
bruk i både store og små kjøkken.
Solid Clean S, M, H
Toprinse Clean
Maskinoppvaskmiddel, fast form
Tørre- og avspennings4 x 4,5 kg
middel til bruk i storkjøkken
2x5 L

Topmatic Clean
Maskinoppvaskmiddel,
flytende
2x5 L

Guardian Clean
Maskinoppvasktabletter
4 kg / 200 tablets

KJØKKENHYGIENE
For å kunne tilberede helsemessig trygg, sikker og velsmakende mat, er det et absolutt krav at omgivelsene har
høy hygienisk standard. Veltilpassede Clean-produkter
gjør det enkelt å oppnå dette, med minimal miljøpåvirkning.

Regain Clean
Gulvrengjøring
2x5 L

Renolit Clean S
Allrengjøringsmiddel
2x5 L

Rilan Clean
Mild skurekrem for kjøkken
og sanitære områder
6 x 500 ml

Assert Clean
Håndoppvaskmiddel
6x1 L/2x5 L

Epicare Clean
Mild, flytende såpe
12 x 500 ml / 2 x 5 L
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BÆREKRAFTIGE PRINSIPPER
ØKONOMISK UTVIKLING
Ecolab er verdensledende som leverandør av rengjøringsprodukter og tjenester som fremmer matvaresikkerhet og
trygg helse. Vårt engasjerte arbeid med å møte kundenes
behov har ført til at Ecolab
gjennom alle år har oppnådd lønnsom vekst, og
dette engasjementet vil
lede oss inn i fremtiden.

SAMFUNNSANSVAR
Ecolab er en respektert, ledende aktør og vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Vi fremmer velvære og trivsel for våre ansatte,
våre kunder og våre kunders kunder gjennom å bidra til prosjekter
og initiativer som
øker livskvaliteten og
trivselen i samfunnet
som vi alle arbeider og
og lever i.

MILJØMESSIG FORVALTNING
Gjennom kontinuerlig forbedring og nyskapende utvikling, skaper
Ecolab løsninger som maksimerer produktet og minsker miljøbelastningen. Vi tar sunne avgjørelser basert på god vitenskapelig
forskning, og har forpliktet
oss til å redusere vårt
karbonavtrykk og den totale
påvirkningen på miljøet.
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ECOLABS EUROPEISKE VIRKSOMHETER
MILJØ- OG KVALITETSSERTIFISERINGER
 ISO 9001
 ISO 14001
 Sustainable Cleaning Registration
 EU-blomsten og Svanen

EKSTERNE PRODUKTEVALUERINGER
 Mikrobiologisk effektivitet
 Konsekvensanalyse av miljøgifter
 Dermatologisk konsekvensanalyse

SUPPORTERE MED DOKUMENTASJON
 Sikkerhetsdatablad
 Produktinformasjon
 Økologiske sertifikater
 FMEA
 Miljørapport
 Produktetiketter
 Bruksløsninger

DELTAKELSE I ORGANISAJONER
 AISE
 IHO (Tyskland)
 RAL (Tyskland)
 FRT (Tyskland)
 WFK (Tyskland)

OVERENSTEMMELSER
 REACH (regelverk for kjemikalieforvaltning)
 Direktivet for biosider
 Transport Categorisation according

to International Law
 EU Preparation Guideline
KUNDESERVICE
 Hygieneplaner og IK Mat HACCP
 Doseringssystemer
 Kurs
 Optimalisering av prosesser
 EcoChexx
 Servicerapporter
 Ecolabs distriktsrepresentanter (TM)
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