Veiligheidsinformatie voor
gebruik in voedselverwerkende
omgevingen

Naturama G3 A-5 EPA US Listing # SW-53
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Introductie
Naturama kent zijn oorsprong in de Verenigde Staten, bij het bedrijf Greenlife. De ontwikkelaars
van de producten hebben in hun leven te maken gehad met schoonmaakmiddelen in de
automotive- en vliegtuigwereld. Hoe ongezond die producten waren hebben ze allen persoonlijk
ondervonden. Hun strijd om kanker te overwinnen heeft geleid tot een samenwerking in de
ontwikkeling van Naturama producten. Wat begon met veilig om mee te werken, is geworden tot
veilig in de breedste zin. Veilig om mee te werken én veilig voor het milieu. Zoals ze het bij
Greenlife in de US zeggen: It's all about you and billions of your neighbors. Naturama producten
zijn krachtige reinigingsmiddelen, veilig voor mens, dier en milieu.
Naturama is in de US geregistreerd bij de EPA, de Environmental Protection Agency, een
overheidsorganisatie (https://www.epa.gov/). Deze registratie garandeert dat de producten veilig
zijn. De EPA heeft daarnaast een aantal programma's dat verder gaat, waaronder het Safer
Choice programma, dat alle ingrediënten op veiligheid toetst.

EPA registratie
Bij de registratie onder
controle van de EPA is
uitgebreid onderzoek
gedaan van het basis
schoonmaak-product van
Naturama: de G3 A-5. De
gegevens zijn in te zien op
de website van de EPA:
https://www.epa.gov/
emergency-response/
naturama-g3-5 .
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Toelichting bij de
bovengenoemde
geregistreerde resultaten

Safer Choice
De Naturama producten vormen een grote familie. Uit de G3 A-5 zijn producten ontwikkeld met
eigenschappen gericht op het aanpakken van specifieke vormen van verontreiniging. Daarbij is
van begin af aan gekeken naar de Safer Choice standaard. Op https://www.epa.gov/saferchoice/
standard is alles te vinden over deze standaard.
Om tot een afgeleid Safer Choice product te komen zijn ingrediënten waar nodig één voor één
vervangen door andere ingrediënten die voldoen aan de Safer Chemical Ingredients Criteria. Om
eigenschappen te verbeteren zijn er ingrediënten, ook weer getoetst aan die lijst, toegevoegd.
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Safer Choice heette in het begin Design for the Environment (DfE) Standard for Safer Cleaning
Products. Onderstaande documenten laten zien dat de de afgeleide producten onder het Safer
Choice programma vallen. Zoek op 'Naturama' op https://www.epa.gov/saferchoice/products
voor de volledige lijst. Om op de lijst te mogen blijven staan wordt om het jaar opnieuw getoetst
tegen de de actuele criteria.
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