
Første linjeopplærning!

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 konsen-
trat og i Bruksløsning (vår anBeFalte dosering) Bruk så pH nøytrale produk-
ter 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 en-
Het. dvs produkter med lav pH eller Høy pH kan være skadelig For underlag.

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 opp-
læring.         

våre produkter som oFte er 
svanemerket eller merket med 
Bra miljöval, kan likevell være 
merket med et FaresymBol og 
Faretekst. ForHold deg til dis-
se og Bruk det verneutstyret 
som er anBeFalt. velg et mindre 
agresivt produkt om du kan det.

Beskrivelse

Faremerker



rett produkt på 
rett sted!

 lær deg våre sym-
Boler.

Fargekode
våre Fargekodede etiketter viser Hvilke pro-
duktgrupper 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 

miljømerking
våre produkter er oFte 
merket med svanen eller 
Bra miljöval. i Høyre 
Hjørne på etiketten viser 
vi Hvilken miljømerking 
produktet Har

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.

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 kol-
lega. 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.
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