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Nyt sortiment med fokus på klima og miljø
Alle almene rengøringsmidler i Novadans produktsortiment: 700-serien er erstattet af produkter i vores nye 
Svanemærkede 900-serie. Dette sker som følge af, at Novadan har stort fokus på klima og miljø.

Novadan har gennem længere tid løbende udfaset de mest miljøbelastende 
indholdsstoffer i produkterne.

Nu har vi også lanceret en 900-serie med mere koncentrerede produkter,  
hvor doseringsanbefalingerne er ændret, da der skal doseres en mindre 
mængde af produktet i en færdig opløsning for at opnå samme rengøringsef-
fekt. Læg mærke til de nye doseringsanbefalinger på emballagen. 

Når produkter bliver mere koncentrerede, vil der være et mindre behov for 
plastemballage end tidligere. 

Dette betyder tillige, at behovet for transporteret emballage reduceres, hvor-
ved vi også her kan notere et klimavenligt tiltag omkring CO2 udledning.

På vores etiketter er vi i gang 
med at implementere et nyt 
piktogram, som viser, at der 
er tale om et højkoncenteret 
produkt. Piktogrammets farve 
afspejler pH-værdien (blå=alka-
lisk, rød=surt og grønt=neutralt) 
- fuldstændig som pågældende etikets farve også gør.

 900-SERIENS KLIMAVENLIGE OG MILJØMÆSSIGE FORDELE ER:
• Forbruget af plastemballager (flasker, dunke, tromler m.m.) reduceres
• Transportmængden reduceres
• Sikker affaldssortering
• Svanemærkning

PRODUKTNYT - HORECA

PIKTOGRAM FOR AFFALDSSORTERING
I Danmark lanceres nu ”Det fælles piktogramsystem” for affaldssortering, og 
Novadan støtter op om initiativet. Vi er derfor i fuld gang med at sætte pikto-
grammerne på vores etiketter, og fremadrettet vil det derfor fremgå af embal-
lagen, hvorved det bliver nemmere at sortere affaldet. Dette gælder ikke kun 
den nye 900-serie, men alle produkter i Horeca.

SERIEN ER SVANEMÆRKET
Den nye 900-serie er Svanemærket (godkendt efter Criteria document, Version 6.2, Gældende til 31-10-2022), og du vil 
derfor se Svane-logoet på vores emballage til serien. Svanen dokumenterer, at Novadans produktserie lever op til neden-
stående krav. Den nye 900 serie er: 
• Skrappe miljøkrav - i alle relevante faser af produktets livscyklus
• Skrappe krav til kemikalier - til gavn for miljøet og din sundhed
• Stramning af krav - for at skabe bæredygtig udvikling (=krav til fornybare råvarer)
• Officielt og udafhængig certificering - så du kan være tryg
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