Duurzame zorg, Diversey helpt u op weg!
Wereldwijd consumeren we 1,7x meer natuurlijke bronnen dan de aarde produceert. De omvang van
de aarde is eindig, grondstoffen kunnen op raken, de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze
natuurlijke omgeving kent haar grenzen. In 2050 zullen de oceanen meer plastic dan vis bevatten en
er wordt jaarlijks meer dan 300 miljoen ton plastic verbruikt.
Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, materialen en grondstoffen. In
totaliteit is de zorg verantwoordelijk voor 5% van de CO2-uitstoot. Door verduurzaming van deze
bedrijfsvoering zal er een enorme duurzaamheidswinst te behalen zijn. Om verduurzaming in de zorg
te versnellen ondertekenden 54 partijen op 27 oktober 2015 de Green Deal ‘Nederland op weg naar
Duurzame Zorg’. De ambitie was dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige
zorginstellingen waren gestart met een systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. De
meeste ziekenhuizen en zorginstellingen maken gebruik van de gestelde criteria in de
Milieuthermometer.

Groen, groener, groenst!
Milieuvriendelijke vaatwasmiddelen
Diversey beschikt over een range vaatwasmiddelen met het EU ECO-label of Nordic Swan.
Zo vermindert SafePack de impact op het milieu en bespaart op de kosten van afvalverwijdering in
vergelijking met traditionele verpakkingen. 70%vermindering van het afvalvolume en tot 45% minder
gewicht. Het SafePack systeem laat géén productresidu achter. De lege flexitainer kan gemakkelijk
van de kartonnen omdoos gescheiden worden en beide onderdelen kunnen eenvoudig gerecycled
worden.
SURE: veilige, duurzame en effectieve reinigingsmiddelen gemaakt van voedingsafval
De complete range reinigingsproducten van SURE zijn gemaakt van bijproducten uit de agrarische
industrie die niet meer als voedsel kunnen worden gebruikt. De ingrediënten worden niet uit de
voedselketen gehaald, dus geen extra druk op het milieu
 Cradle-to-Cradle certificaat
 Geen geur- en kleurstoffen
 100% plantaardige ingrediënten en
 100% biologisch afbreekbaar
 In oplossing geen gevarensymbolen
 Handschoenen en veiligheidsbril niet nodig tijdens reiniging
 Geen schadelijke ingrediënten
 Veilig voor mens & milieu
Alle SURE® producten hebben vanaf nu een Cradle-to-Cradle Gold certificering. Het Cradle-to-Cradle
certificaat is een wereldwijd erkende maatstaf voor veiligere, duurzamere producten gemaakt voor een
circulaire economie.
Chemievrij reinigen met Twister
Twister is een innovatieve chemievrije methode voor het dagelijkse reinigen en onderhouden van alle
type vloeren. Miljarden microscopische kleine diamanten op de Twisterpad reinigen en polijsten in één
handeling uw vloer.
 100% chemie besparing
 66% minder gebruik van vloerpads
 98% minder gewicht in verbruiksgoederen
 Minder transport en handelingen
Diversey kan u in de certificering van de Mileuthermometer Zorg ondersteunen door samen met u voor
uw organisatie een schoonmaak stappenplan te ontwikkelen waar duurzame reinigingsmiddelen,
doseersystemen en milieuvriendelijke vaatwasmiddelen onderdeel van zijn.

Milieuvriendelijke vaatwasmiddelen
7516071

Suma Ultra Pur-Eco L2 - SafePack

10 l

101101983

Suma Ultra Pur-Eco L2 - SafePack XL

200 L

7516072

Suma Nova Pur-Eco L6 - SafePack

10 l

7516079

Suma Jade Pur-Eco L8 - SafePack

10 l

7516556

Suma Select Pur-Eco A7 - SafePack

10 l

7516652

Suma Select Pur-Eco A7

2x5l

7510556

Suma Select Pur-Eco A7

20 l

7522529

Suma Revoflow Max Pur-Eco 0P P2

3 x 4,5 kg

7518739

Suma Revoflow Pristine Pur-Eco A18

3x4l

Selectie milieuvriendelijke reinigingsmiddelen
7521593

TASKI Sani Cid Pur-Eco SD

1,4 l

7520037

TASKI Sani 100 Pur-Eco SD

1,4 l

7520061

TASKI Sprint 200 Pur-Eco SD

1,4 l

7517833

TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD

1,4 l

100919510

SURE Cleaner & Degreaser SD

1,4 l

100920827

SURE Interior & Surface Cleaner SD

1,4 l

100920829

SURE Floor Cleaner SD

1,4 l

100920823

SURE Washroom Cleaner SD

1,4 l

100920825

SURE Washroom Cleaner & Descaler SD

1,4 l

SURE:

