
Er zijn vele redenen
waarom u green care kunt vertrouwen.



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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Vloeren & Oppervlakken Sanitair

Onze reinigers zijn gemaakt met ingrediënten van natuurlijke oorsprong

en dragen bij aan een beter milieu. 
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• Neutrale allesreiniger

• Combineert een zeer
goede reinigende
werking met een 
optimale milieu-
vriendelijkheid

•Bijzonder huidvrien-
delijk, ook geschikt
om handen te
wassen

1L: 4631
10L: 9078

pH-waarde: ca. 6,5

All Purpose 
Cleaner

• Neutrale vloer- en 
oppervlaktereiniger
verwijdert het vuil
moeiteloos

• Zeer economische
gebruiksconcen-
traties

• Hoge huid- en 
materiaalverdraag-
zaamheid

1L: 7915
5L: 7914

pH-waarde: ca. 8,3

Floor & Surface
Cleaner

• Glasreiniger op
basis van alcohol

• Verwijdert alle door 
de omgeving ver-
oorzaakte vuilafzet-
tingen, vettige
neerslag en nicotine

• pH neutraal en mild
voor de huid

750ml: 1692
1L: 4636 
5L: 9039 

10L: 9093 
pH-waarde: ca. 7,0

Glass & Window
Cleaner

• Voedende vloer-
reiniger voor schrob-
zuigautomaten en
manueel gebruik

• Garandeert het snel
en probleemloos 
verwijderen van
hardnekkig vuil

• Beschermt de 
vloeren tegen slijtage 
en vergemakkelijkt
het onderhoud

1L: 1468
5L: 1507

pH-waarde: ca. 7,8

TAWIP vioclean

• Kwalitatieve verzor-
gingsdispersie

• Hoogglans
beschermlaag en
hoge slijtvastheid

• Maximale materiaal-
verdraagzaamheid

10L: 9089 

pH-waarde: ca. 7,2

Floor Polish

• Universele stripper
voor alle soorten 
vloerbedekking, ook
geschikt voor
grondige reiniging 
van verticale vlakken

• Geen gevaren-
symbool

• Goede materiaalver-
draagzaamheid

10L: 9086 

pH-waarde: ca. 10,0

Stripper

• Milieuvriendelijke
tapijtreiniger voor
manuele en sproei-
extractie methode

• Zonder oppervlakte-
actieve stoffen,
beschermt tegen de
herbevuiling van
poreuze opper-
vlakken en textiel

• Efficiënt bij lage
dosering

1L: 7995 

pH-waarde: ca. 8,61083

Karacho

Vloeren

• Krachtige interieur-
reiniger op alcohol-
basis

• 2x geconcentreerd

• Droogt snel, zonder
sporen of aanslag

1L: 1866
5L: 1867

pH-waarde: ca. 8,6

SR 15

DE/020/027 DE/020/013 DE/020/018 DE/020/193 DE/020/042 DE/020/211

• Alkalische sanitair-
reiniger voor
dagelijks gebruik

• Ontziet gevoelige 
materialen

• Ongevaarlijk voor 
septische putten

1L: 1083 

pH-waarde: ca. 11,0

Alkastar

DE/020/023



1083
Sanitair Keuken 

• Zure WC-reiniger op
basis van natuurlijke
oplosmiddelen

• Reinigt en verwijdert
vuil- en kalkafzettingen
in wc’s en urinoirs

• Door zijn dikvloeibare 
samenstelling hecht
het product zich
beter aan de 
wanden

750ml lemon: 6404 
750ml vinegar: 4634

pH-waarde: ca. 2,5

Toilet Cleaner

• Sanitairreiniger op
basis van citroen-
zuur

• Intensief reinigende 
werking bij vervuilin-
gen zoals kalk, roest,
zeepresten enz

• Laat geen strepen 
of sluiers achter

1L: 9774
5L: 1177

pH-waarde: ca. 2,7

Zitrotan

• Vloeibaar geconcen-
treerd spoelmiddel
voor professionele
vaatwassers

• Uitstekende werking
bij alle waterhard-
heden

• Verhoogt de glans
van het vaatwerk,
activeert de droging,
voorkomt kalkop-
hopingen

5L: 9904 

pH-waarde: ca. 2,0

Brillant E3

• Efficiënte ontvetter
voor vloeren en 
oppervlakken in het
keukenmilieu

• Mag puur of verdund 
gebruikt worden,
met een vernevelaar,
sproeimachine of
hogedrukreiniger

• Vrij van parfum

750ml: 9957 
5L: 1652 

pH-waarde: ca. 11,4

Grease E3

• Sterk ontvettend
afwasmiddel

• Doeltreffend in
geringe doseringen

• Klinisch bewezen
huidvriendelijkheid

1L: 4638
5L: 1774

pH-waarde: ca. 5,5

Manudish

Ook deze professionele producten 

zijn onmisbaar in een bewuste bedrijfsvoering. 

• Ecologische schuur-
crème voor harde 
oppervlakken

• Verwijdert probleem-
loos en zonder
krassen hardnekkige
en verkorste vlekken

• Bevat uitermate fijne
korrels van marmer-
meel

500ml natural: 4639
500ml lemon: 6412

pH-waarde: ca. 10,4

Cream Cleaner 
Natural & Lemon Energy E3

• Geconcentreerd de-
tergent voor profes-
sionele vaatwassers

• Goede controle over
het gebruik

• Lost vet en kook-
vlekken op

• Zeer goede sekwes-
trerende functie die
een gebruik in alle
waterhardheden 
mogelijk maakt

12,6 kg: 9899
22 kg: 1653

pH-waarde: ca.12,2

• Krachtig vaatwas-
middel

• Voor aluminium,
koper, plastic &
porselein

• Voor zacht tot 
middelhard water

• Ook bruikbaar als 
inweekmiddel

12,2 kg: 1589 

pH-waarde: ca.12,6

Energy alu

DE/019/006DE/020/012DE/020/054DE/020/068DE/020/121DE/020/031

Natural Cleaner

• Zure sanitairreiniger
voor dagelijks 
gebruik

• Verwijdert kalkaan-
slag, watervlekken
en andere 
vervuilingen

• Werkzaam tegen
slechte geurtjes

1L: 4633 

pH-waarde: ca. 2,0

DE/020/014



Persoonlijke
hygiëne

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. 
Linnenwas

• Sterk geconcen-
treerd waspoeder
voor wit linnen

• Cold wash: voor
lage temperaturen

• Bespaar tijd op de
wascyclus en tot
50% elektriciteit

• 10 kg = 20 kg

10 kg ton: 1616
10 kg navulling: 1754

• Hoge prestaties,
ecologische
wastabletten

• Gemakkelijke en
precieze dosering

• Fris en langdurig
parfum

• Dermatologisch
getest

1,9 kg: 1648
(56 tabs)

• Ultra geconcentreerd 
vloeibaar wasmiddel
voor delicaat textiel

• Levert zeer goed 
resultaat ook bij lage
temperaturen

• Op basis van tarwe-
proteïne, beschermt
de vezels tegen 
pluisjes

5L: 1191

pH-waarde: ca. 8,2

• Ultra geconcen-
treerd vloeibaar
wasmiddel voor
wasbaar textiel

• Levert zeer goed 
resultaat ook bij lage
temperaturen

• Bevat geen bleek-
middel, beschermt
alle kleuren

5L: 1484

pH-waarde: ca. 8,4

• Hypoallergene
wasverzachter

• 3 x geconcentreerd

• Fris en aangenaam
parfum

3L: 1775

pH-waarde: ca. 2,6

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 product-

generatie ontstaan:

• Een maximaal prestatieniveau (= Efficiency)

• Volgens onze richtlijnen beschouwd als onver-

anderlijk superieure milieuprestatie (= Ecology)

• Evenals een adequate prijs – prestatie-

verhouding (= Economy)

Deze kenmerken zijn beschikbaar 
in alle producten in optimaal evenwicht.

ACTIV bi-compact ACTIV tabs Delicat ACTIV liquid SOFT natura

• Bestemd voor het
regelmatig wassen
van de handen

• Langdurig verzorgend
effect, beschermt de
huid tegen uit-
droging

• Erkend als hypo-
allergenisch volgens
HRIPT (Human 
Repeat Insult Patch
Test)

500ml: 1364 
800ml: 1299  

5L: 1385  

pH-waarde: ca. 5,2

Soft Sensation

AT/30/002 DK/06/001 DK/06/001 DE/006/012



www.wmprof.com
www.green-care.eu

Werner & Mertz Benelux sa/nv

Drève Richelle 161K  ·  B- 1410 Waterloo  ·  Tel. +32 (0)2 352 04 00  ·  Fax +32 (0)2 351 08 60  ·  infos@werner-mertz.com
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