
The Nordic Swan is an independent multinational environmental 
labelling scheme introduced by the Nordic Council of Ministers 
which has a close cooperation with the EU Ecolabel system 
“Flower” and guarantees a certain environmental standard. 
The objective of SWAN is to provide information to consumers 
to enable them to make the best environmental product choice.
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EUROPEAN UNION ECO-LABEL

Awarded to goods or services 
which meet the environmental 
requirements of EU-eco-labelling 
scheme

Licence number: DE 019/010

PROFESSIONELE KEU K ENREINIGINGSSYSTEMEN

S CH OON.V EILIG .EFFI CIENT .

Assert Clean 

MANUEEL VAATWASDETERGENT 

MET ECOLABEL
Assert Clean  is een manueel vaatwasdetergent voor het dagelijks manueel afwassen van 
borden, serviesgoed, bestek, potten, pannen en ander keukenmateriaal. Assert Clean  is 
uitermate geschikt voor het reinigen van ruimten waarin voedsel bereid wordt. De formule 
is zonder parfum en zonder kleur.  Meertalig en kleurgecodeerd produktetiket.

Met bewezen reinigingsresultaten en maximaal respect voor het milieu, is Assert Clean
gecertifieerd door Nordic SWAN en EU-flower als een ecologisch product, overeenkom -
stig de normen voor de selectie van grondstoffen en het gebruik van verpakkingen.

Toepassing : voor alle afwasbare, sterk  bevuilde oppervlakken. Ideaal voor 
voedselverwerkende activiteiten. 

S choon  - bewezen reinigingsresultaten.

Veilig  - selectie van grondstoffen en verpakking verzekert een hoog ecologische standaard. 

Efficiënt  – effectief zelfs bij lage concentratie voor een lage gebruikskost.

GE B RUI K S AA NWIJZ INGEN

1  Controleer het produktetiket en het 

hygiëneplan voor een gedetailleerde 

gebruiksaanwijzing.

2  Doseer 10 – 15 ml Assert Clean  in 10 L 

warm water.

3  Verwijder handmatig overtollig vuil. 

De te reinigen items onderdompelen 

en laten inweken. Naargelang het item, 

gebruik een stijve borstel of schuurpad 

om te reinigen. 

4   Verwijder de items en reinig met schoon 

warm water. Laat aan de lucht drogen 

en plaats in het opslagrek.

V ER PAKK ING

6 x 1 L per karton 

2 x 5 L per karton

OP SL AG

Bewaren in de originele verpakking tussen 

0° en 40°C.

pH-waarde (conc.): 5,5

OP MER K INGEN  / INFORM ATIE

Om uw borden op de meest efficiënte 

manier te wassen, om water en energie te 

besparen en om het milieu te beschermen, 

gebruik geen stromend water om de 

borden onder te dompelen en gebruik de 

aanbevolen dosering. U kan het efficiënts 

afwassen zonder veel schuim te gebruiken. 

Breng een bezoek aan de EU eco-label 

website voor meer informatie: 

http://europa.eu.int/ecolabel

Uitsluitend voor professioneel gebruik!

Veiligheidsinformatieblad voor de 

professionele gebruiker op aanvraag 

verkrijgbaar.

V EILIG HEI DSINFORM ATIE

Niet mengen met andere producten! 

Voor verdere informatie en veiligheids-

instructies, raadpleeg het produktetiket en 

het veiligheidsinformatieblad.
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  Reduced impact 
on aquatic life

  Reduced use 
of hazardous 
substances

  Clear user 
instruction

Worldwide Headquarters
370 Washaba Street N St. Paul, MN55102
www.ecolab.com  1.800.35.CLEAN

Ecolab BVBA/ S P RL
Noordkustlaan 16C
B-1702 Groot-Bijgaarden
Phone ++32 2 467 51 11

Ecolab BV
Edisonbaan 9-11
NL-3439 MN Nieuwegein
Phone ++31 30 6082222

Assert clean_110547E_BE-NL_10NOV08.indd   1 10.11.2008   14:22:18 Uhr


