
Puri-Line

De oplossing voor 
duurzame reiniging

Waarom kiezen voor het Nordic Ecolabel? 
Producten met het Nordic Ecolabel zijn de meest milieuvriendelijke 
oplossingen op de markt. Milieu en duurzaamheid worden steeds 
belangrijker. Het Nordic Ecolabel is dan ook in slechts 30 jaar 
uitgegroeid tot een Scandinavisch milieukeurmerk dat door 9 van de 
10 consumenten wordt erkend. 

ABENA ondersteunt deze ontwikkeling. Wij zijn van mening dat 
reinigingsproducten een zo min mogelijke impact op het milieu 
mogen hebben.  Wij willen bijdragen aan een leefbare en groene 
toekomst voor iedereen.

Overweging
Duurzaamheid

Consumenten in de 
Scandinavische landen 
erkennen het Nordic Ecolabel9  10VAN 
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Milieu



Het Nordic Ecolabel 
– een Scandinavisch milieukeurmerk

Puri-Line - het assortiment reinigingsmiddelen en -materialen van 
ABENA, gemaakt met oog voor milieu en kwaliteit.
Puri-Line, een unieke lijn kwalitatief hoogwaardige reinigingsmiddelen, moppen en microvezeldoeken. De 
Puri-Line producten zorgen goed voor de omgeving, maar ook voor de mensen die ermee werken. Het zijn 
altijd veilige producten, zonder gevaarlijke stoffen, veroorzaken geen allergieën of huidirritaties en zijn niet 
schadelijk bij inademing.

Moppen en microvezeldoeken
In ons Puri-Line assortiment vindt u moppen en doeken met het Nordic Ecolabel. Deze zijn gemaakt 
van microvezels van de hoogste kwaliteit en hebben een zeer efficiënt opnamevermogen voor optimale 
reiniging. De ultrafijne microvezels trekken stof, vuil, olie en vetdeeltjes aan en zorgen gegarandeerd 
voor een vlekkeloos resultaat.

Reinigings- en wasmiddelen 
Het assortiment Puri-Line omvat wasmiddelen, 
afwasmiddelen, sanitairreinigers, 
interieurreinigers, allesreinigers en 
vloerreinigers voor het dagelijkse en periodieke 
schoonmaakwerk. De verpakkingsflacons zijn 
voor 95%gemaakt van gerecycled plastic. 

Alle reinigingsproducten in de Puri-Line-serie 
dragen het Nordic Ecolabel. Daarnaast zijn een 
aantal producten Astma Allergie gecertificeerd.
Elk product voldoet aan diverse strenge eisen op 
het gebied van:

Alle moppen en doeken voldoen aan de eisen van het Nordic Ecolabel: 

Wat zijn microvezels? 

Moppen en microvezeldoeken uit het 

Puri-Line assortiment zijn gemaakt van 

ultrafijne microvezels van polyester en 

polyamide. De microvezels worden tot 

vezels samengevoegd en in 16 draden 

gesplitst. Hierdoor worden de vezels 

dunner dan een honderdste deel van 

een mensenhaar. Wanneer van de kleine, 

dunne microvezeldraden een doek wordt 

gemaakt, ontstaat er een groot oppervlak 

met veel holtes waarin vuil en vet wordt 

verzameld en vastgehouden. De vezels 

gaan openstaan en laten het vuil los 

wanneer de doeken worden gewassen op 

een temperatuur van minimaal 67 °C. 

versus

Microvezel

Katoen

Het Nordic Swan Ecolabel heeft als doel om de impact op 
het milieu door productie en consumptie terug te dringen 
en helpt consumenten in de Scandinavische landen al sinds 
1989 bij het kiezen van duurzame oplossingen.

Het Nordic Ecolabel heeft betrekking op de hele levenscyclus van een product en garandeert dat 
het voldoet aan de hoogste normen ten aanzien van milieu en kwaliteit. Kiezen voor producten met 
het Nordic Swan Ecolabel is kiezen voor duurzame kwaliteitsproducten.

Puri-Line is dé oplossing voor duurzame reiniging! 

Duurzaamheid is een van de drijfveren van ABENA. Het zit in ons DNA. Omdat we niet alleen 
verschil willen maken voor mensen, maar ook voor de wereld om ons heen. Bijvoorbeeld 
door producten te leveren met zo min mogelijk belasting voor het milieu. Zoals onze Puri-Line 
reinigingsmiddelen, moppen en microvezeldoeken.

Kleurcodering 
Onze moppen zijn voorzien 
van een kleurcodering. Door 
deze kleurcodering kunt u 
gemakkelijk zien welke mop 
voor welke ruimte en voor 
welke toepassing gebruikt kan 
worden.

Het product zorgt voor een goede, hoogwaardige reiniging, 
is zacht voor het te reinigen oppervlak en is zeer duurzaam. 

Er wordt voldaan aan strikte eisen voor chemicaliën. Voor  
kleuren mogen bijvoorbeeld geen kankerverwekkende  
of allergene kleurstoffen worden gebruikt. 

Het product bevat informatie over het juiste gebruik. 

Nordic Ecolabel-vereisten met betrekking tot verpakking  
en transport van goederen. 
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Biologische afbreekbaarheid, bioaccumulatie 
en giftigheid voor waterorganismen.

Productkwaliteit en duurzaamheid.

Naleving van criteria voor chemicaliën, ook 
met betrekking tot parfums en allergene 
stoffen. 

Het product bevat informatie over de juiste  
dosering en het gebruik. 

Nordic Ecolabel-vereisten met betrekking tot 
verpakking en transport van goederen.
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