Beskrivelse

Produktbeskrivelse er på 3
språk. Engelsk, Norsk og
Svensk. En enkel men for-

ståelig tekst på hvor du skal
bruke produktet, hvordan du
skal bruke det og hvilke HMS
regler som gjelder. På vår
hjemmeside finner du utvidede
brukerveiledninger som kan
brukes for ytterligere opplæring.

Faremerker

Våre produkter som ofte er
Svanemerket eller merket med
Bra miljöval, kan likevell være

merket med et faresymbol og
faretekst. Forhold deg til disse og bruk det verneutstyret
som er anbefalt. Velg et mindre
agresivt produkt om du kan det.

pH – styrke på produktet
pH skalaen er ofte det viktigste punktet du skal fokusere på ved opplæring.
Brukerne skal forstå betydningen av pH skalaen. Vi viser pH både i konsentrat og i bruksløsning (vår anbefalte dosering) Bruk så pH nøytrale produkter som mulig i hverdagen men bruk gjerne sterkere produkter når det er
behov for det. Rett produkt sparer både tid og miljø.

Vanlegvis bruker man en pH-skala som går fra 0 til 14, der 7 er nøytral. Det
er ein logaritmisk skala hvor styrken på produktet øker med 10 ganger pr enhet. Dvs produkter med lav pH eller høy pH kan være skadelig for underlag.

Første linjeopplærning!

Opplæring er viktig

Opplæring er viktig for både arbeidsresultat,
ergonomi, HMS og økonomi. Dessverre er det ikke
alltid lett å få dette til i en travel hverdag. PLS har

tenkt på dette ved utformingen av våre nye etiketter
og lagt inn løsninger som gjør det lettere å utføre
første linje opplæring.
Med første linje opplæring mener vi opplæring på
arbeidsplassen av nærmeste leder eller en god kollega. Alt du trenger for å gjennomføre opplæringen
står på de kjemi flasker du har bestemt deg for å
bruke. Våre fargekoder, teks og piktogrammer viser
brukeren hvordan man skal bruke produktene. Bruk
de ulike elementer for å lære opp den som skal bruke
produktet.

Rett produkt på
rett sted!
Lær deg våre symboler.

Fargekode

Våre fargekodede etiketter viser hvilke produktgrupper som produktene hører hjemme i.
Gult betyr at produktet er desifiserende.
Rødt rødt er surt for sanitære rom.
Grønn grønt er nøytralt for normal rengjøring.
Lilla betyr at det er et gulvpleie produkt
Blå blått er alkalisk
Turkis betyr at den tilhører vår tekstilserie
Sort er industri

Produktgruppe
Vi har valgt å legge en
tekst for hovedgruppe
på engelsk.

Dette fordi

mange av de som bruker
det lettere forstår
engelsk.

Hovedgruppe

gir tydelig beskjed om
hvor produktet skal
brukes.

Ulike pikto-

grammer viser videre
hvor produktene er
tenkt brukt.

Disse

piktogrammer kan du
finne igjen på våre
ulike sprayflasker og
opplæringsmateriell.

Miljømerking

Våre produkter er ofte
merket med Svanen eller
Bra Miljöval. I høyre
hjørne på etiketten viser
vi hvilken miljømerking
produktet har
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