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Care 5
Det naturlige valg
- for et sundere indeklima
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Miljøprisen 2018

Vi har modtaget EU's Miljøpris 2018 for vores CARE 5.

Vi har i vores virksomhed fokus på at være en troværdig leverandør af teknologisk førende produkter med en 

stærk miljøprofil.

European Bussiness Awards for the Environment uddeles hver 2. år og gives til produkter, der har fokus på 

innovation og miljømæssig bæredygtighed.

CARE 5 har ikke alene opnået godkendelse hos Astma-Allergi Danmark men er også blevet Svanemærket.

Når et produkt er svanemærket stilles der skrappe krav til brug af kemimalier. Der er godt for din sundhed, for 

de mennesker der fremstiller produkterne og for miljøet i dag og for fremtiden.

For at et produkt kan bære Svanen, skal produktet igennem en omfattende certificeringsproces hos 

Miljømærkning Danmark – med dokumentation og kontrol af, at det lever op til de fastsatte krav.

Når du vælger et produkt mærket med Svanen er du med til at mindske miljøbelastningen – og uanset hvilket 

produkt du vælger kan du være sikker på, at de er blandt de miljømæssigt bedste i deres kategori.

CARE 5 er forløbig den eneste dansk producerede mailing, der lever op til Astma-Allergi Danmarks kriterier for 

maling.

For at en maling kan få Den Blå Krans, skal den overholde Astma-Allergi Danmarks meget strenge kriterier for 

maling, hvor der stilles krav om, at stoffer der er anset som allergifremkaldende ikke må tilsættes produktet. 

Produktet indeholder derfor ikke MI (methylisothiazolinone) eller andre konserveringsmidler, ligesom der er 

skarpe krav til indhold af ammoniak og formaldehyd. 

CARE 5  er en lugtsvag og robust, mat acrylvægmaling, velegnet til brug i boliger, institutioner og 

kontorbygninger. Care 5 kan benyttes, hvor man ønsker at forebygge og tage størst mulig hensyn til 

mennesker med allergi uden at gå på kompromis med kvalitet. Produktet er indeklimatestet, har en 

rengøringsvenlig overflade og ligger i bedste vaskeklasse.

Yderligere oplysning om kriterierne kan fås hos Astma-Allergi Danmark eller på www.denblåkrans.dk

Det er din hverdag . . .
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