
   

 
PASAULĒ PIRMAIS CRADLE TO CRADLE CERTIFIEDcm 

PROFESIONĀLO TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻU KLĀSTS 
 
Malle (Beļģija), 2013. gada 11. aprīlis 
 
Ecover, kas ir „celmlauzis” efektīvu un ekoloģisku tīrīšanas līdzekļu izstrādē, atkārtoti piedāvā savu 
Ecover Professional klāstu ar trim jauniem produktiem, jaunām un uzlabotām formulām un 
pavisam jaunu dizainu.  
Jaunais produktu klāsts ir tik iespaidīgs, ka tam ticis piešķirts „Cradle to Cradle CertifiedCM” tituls – 
pirmais šāda veida tituls profesionālās tīrīšanas līdzekļu nozarē. To nevar teikt par nevienu citu 
tīrīšanas līdzekļu klāstu. 
 
Apritot 17 gadiem, kuru laikā tika nodrošināti profesionāli un efektīvi tīrīšanas līdzekļi, šis sasniegums 
attiecībā uz ilgtspējīgumu ļauj ierindot efektīvos profesionālās tīrīšanas līdzekļus jaunā līmenī. 
„Rezultātā ir radīts pilns tādu efektīvu tīrīšanas līdzekļu klāsts, kas ir drošs gan cilvēkiem, gan 
apkārtējai videi. Ar šo produktu klāstu mēs esam gatavi nākotnei,” apgalvo Johans Topss [Johan 
Tops], starptautiskais B2B menedžeris. 
 
Jaunie Ecover Professional produkti tiks pārdoti netieši visā Eiropā, izmantojot pašreizējo business to 
business (sadarbība starp uzņēmumiem) tipa starpnieku tīklu publiskajā un veselības aprūpes sektorā, 
brīvā laika pavadīšanas jomā, kā arī to apkopēju vidū, kas strādā uz līguma pamata. Tikmēr Ecover ir 
uzsācis pārrunas ar jauniem starptautisko starpnieku tīkliem biroja preču tirgū, lai paplašinātu 
izplatīšanu. Ecover Professional plāno divkāršot tā apgrozījumu 5 gadu laikā un kļūt par paraugu 
Eiropā profesionālo ilgtspējīgo tīrīšanas līdzekļu jomā. 
 
Sudraba līmenī sertificēti produkti 
EPEA (www.epea.com) zinātnieku grupa precīzi ir novērtējusi visas izmantotās sastāvdaļas, 
iepakojuma materiālus, procesus un sociālās metodes, pārbaudot maksimālo materiālu otrreizējo 
izmantošanu un bioloģiskās noārdīšanās īpašības. Tā rezultātā Ecover Professional pašlaik ir 6 
produkti, ko Cradle to Cradle CertifiedCM ir sertificējis sudraba līmenī: 
 
MULTI SPRAY – 500 ml izsmidzināms līdzeklis. Ekoloģisks tīrīšanas līdzeklis dažādām virsmām un 
logiem. Tā nesen uzlabotās formulas pamatā ir inovatīvās ekoloģiskās virsmaktīvās vielas (Eco-
Surfactants) – pavisam jauna tehnoloģija, ko izstrādājis Ecover.  
MULTI DAILY – 1 L. Jauns PRODUKTS! Ekoloģisks tīrīšanas līdzeklis iekštelpām un grīdai lietošanai 
ikdienā. Augsta koncentrācija (10 ml/ 5l), tā efektīvā iedarbība ir tikusi pārbaudīta neatkarīgā 
laboratorijā. 
MULTI FORTE – 1 L. Jauns PRODUKTS! Ekoloģisks tīrīšanas līdzeklis grīdai un iekštelpām periodiskai 
izmantošanai. Pateicoties tā augsti koncentrētajai formulai (10 ml/ 5l), nepieciešams mazāks 
iepakojums un tiek samazināts nepieciešamā ūdens daudzums.  
SAN DAILY – 1 L. Jauns PRODUKTS! Ekoloģisks tīrīšanas līdzeklis uz skābes bāzes, kas paredzēts 
lietošanai ikdienā sanitārajās telpās kaļķakmens noņemšanai. Augstas koncentrācijas formula (10 ml/ 
5 l) apvieno sevī izcilas tīrīšanas īpašības un ilgtspējīguma garantijas.  
SWAN WC DAILY – 750 ml. Jauns ekoloģisks tualešu tīrīšanas līdzeklis lietošanai ikdienā. Tam ir 
atsvaidzinošas un tīrošas īpašības, un tas nesatur minerālskābes. Formula atbilst augstiem 
ilgtspējīguma standartiem. 

http://www.epea.com/


   
CITOP ZERO – 1. Ekoloģisks koncentrēts mazgāšanas līdzeklis bez aromāta. Ar Citop Zero efektīvi 
iespējams mazgāt visus traukus un noņemt taukus, neveidojot pārlieku daudz putu.  
 
 
 
 
Zelta līmenī sertificēts iepakojums 
Professional produktu klāsta iepakošanai paredzētās pudeles tagad tiek izgatavotas no „Plantastic 
PE”. Plantastic polietilēns (PE) ir revolucionāra „zaļā” plastmasa, kas ir 100% atjaunojama, atkārtoti 
izmantojama un otrreiz pārstrādājama, un izgatavota no cukurniedrēm. Plantastic ir tik iespaidīgs 
materiāls, ka Cradle to Cradle Certifiedcm to ir apstiprinājis ZELTA līmenī atkārtotas materiālu 
izmantošanas kategorijā. Cik mums zināms, Ecover ir pirmais tīrīšanas līdzekļu zīmols, kas 100%  
izmanto šo iepakojuma materiālu. 
Vairāk informācijas par fantastisko Plantastic var iegūt šeit: http://www.the-
splash.co.uk/articles/fantastic-plantastic. 
 
Par Cradle to Cradle 
Cradle to Cradle® ir kvalitātes paraugs, novērtējot produktus cilvēkiem un apkārtējai videi sniegto 
priekšrocību izpratnē. Cradle to Cradle Certifiedcm mudina ražotājus pastāvīgi pieņemt izaicinājumus 
un uzlabot to dizaina veidošanas procesus. 
Cradle to Cradle Produktu inovāciju institūts izstrādāja Cradle to Cradle CertifiedCM kā kvalitātes zīmi, 
kas tiek piešķirta vienīgi attiecībā uz cilvēkiem un apkārtējai videi drošiem produktiem, kuri tikuši 
izstrādāti turpmākajiem lietošanas cikliem un izgatavoti, izmantojot ilgtspējīgus ražošanas procesus. 
Lai iegūtu sertifikātu, produkti tiek vērtēti piecās kategorijās. 

 Produkta materiāla veselīguma novērtējuma ietvaros tiek noteikti tā vispārīgie materiāli un 

nodrošināts, ka tas nesatur neatļautas ķīmiskas vielas;  

 Materiāla atkārtotas izmantošanas potenciāls tiek aprēķināts, balstoties uz otrreizēju 

pārstrādi un otrreiz pārstrādātu vai ātri atjaunojamu saturu;  

 Atjaunojamā enerģija – enerģija, kas nepieciešama produkta ražošanai un siltumnīcas efekta 

gāzu emisiju kontrolei; 

 Attiecībā uz ūdens pārvaldības kategoriju uzņēmumi tiek mudināti izmantot ražošanas 

metodes, kas pozitīvi ietekmē ūdens resursus;  

 Attiecībā uz sociālā taisnīguma kategoriju tiek sekmētas ilgtspējīgas biznesa darbības, un 

uzņēmumi tiek mudināti ievērot darbinieku, klientu un sabiedrības locekļu intereses un vides 

prasības.  

Ne visi Cradle to Cradle CertifiedCM produkti tiek radīti vienādi. Sertifikāts tiek piešķirts piecos līmeņos 
– pamata, bronzas, sudraba, zelta un platīna līmenī. Ja produkts tiek sertificēts pamata līmenī, tas 
nozīmē, ka ticis ievērots minimālais prasību kopums, kas liecina par apņemšanos veikt turpmāku 
novērtēšanu un optimizāciju, savukārt Cradle to Cradle CertifiedCM platīna līmenis liecina par 
nevainojamu dizainu un ražošanu Cradle to Cradle skatījumā. Vairāk informācijas iespējams iegūt: 
www.c2ccertified.org 
 
Par Ecover 
Ecover (www.ecover.com) 1979. gadā Beļģijā nodibināja ārkārtīgi motivēti „celmlauži” ekoloģijas 
jomā ilgi pirms tam, kad „ilgtspējīgs” un „videi draudzīgs” kļuva par vēlamiem jēdzieniem. Šiem 
„celmlaužiem” bija pietiekami pierādījumi tam, ka fosfāti, kas ir tipiska sastāvdaļa tīrīšanas un 
mazgāšanas līdzekļos, nokļuva mūsu ūdeņos. Viņi bija tik norūpējušies par to, ka izstrādāja pirmo 

http://www.the-splash.co.uk/articles/fantastic-plantastic
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tīrīšanas līdzekli, kas nesaturēja fosfātus. Tas bija liels sasniegums, un šis produkts pavisam ātri 
nonāca veselīgās pārtikas veikalu plauktos un universālveikalos visā Eiropā. Pašlaik, 2013. gadā, 
Ecover ir 35 dažādi produkti, kas tiek pārdoti 40 pasaules valstīs. 
 
Pakāpeniski no jauna tirgū tiek ieviesti zīmola produkti – pirmie jaunās paaudzes produkti būs 
pieejami 2013. gada septembrī, un pilnu produktu klāstu no jauna plānots ieviest līdz gada beigām. 
 
Redaktoru piezīme. Lai iegūtu vairāk informācijas vai lūgtu interviju, sazinieties ar: ECOVER 
PROFESSIONAL – Johans Topss [Johan Tops], tālr.: +32 3 312 85 26 – e-pasts: Jt@ecover.com 


