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Naturama producten
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De onderstaande verklaring heeft betrekking op alle Naturama producten. Op de Naturama
website kunnen kan van elk product worden gevonden of ze ook Safer Choice zijn. De in de
verklaring genoemde Naturama All Purpose Cleaner No.19 is niet geregistreerd als Safer Choice,
maar er geldt wel wat is verklaard in pagina's 3 t/m 5 betreﬀende de toxiciteit en EPA registratie.

VERKLARING VEILIGHEID
7 Oktober 2020

Naturama producten en voedselproductie
Deze verklaring is van toepassing op onder andere de volgende Naturama producten:
• Naturama Tiled Floor Cleaner
• Naturama Heavy-Duty Kitchen Cleaner
• Naturama Bathroom Cleaner
• Naturama All Purpose Cleaner No.19

Voedselveiligheid
Vanuit omgevingen waar voedsel wordt bereid, wordt wel eens de vraag gesteld of Naturama
producten Food Safe zijn.
Het begrip Food Safe wordt gebruikt voor materialen die in contact komen met voedsel.
Schoonmaakmiddelen zijn per definitie niet gemaakt om in contact te komen met voedsel, maar
dat kan bij verkeerd gebruik wel gebeuren. Naturama producten zijn water gebaseerd. Alle stoffen
zijn gemakkelijk oplosbaar, dus bij naspoelen is de kans op overblijvend residu gering. Mocht dat
laatste gebeuren, dan is het residu van de Naturama producten niet giftig. Smaak van voedsel
waarin Naturama voorkomt kan uiteraard wel worden beïnvloed.

Niet-corrosief
Bij normaal gebruik, waarbij wordt gereinigd/ontsmet en wordt nagespoeld, zal er geen corrosie
optreden bij gebruik van Naturama producten. Bij langdurig contact met gevoelige materialen, die
ook al oxideren na contact met water, zal dat ook met Naturama producten gebeuren. Aluminium
kan verkleuren na zeer langdurig contact met Naturama producten.

Mark Vlems
Productontwikkeling Naturama

Tel: +31 20 764 08 44

Naturama Green Planet BV
(Bezoek alleen op afspraak)
Gaffel 4a
Zeewolde
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Achtergrond
Naturama kent zijn oorsprong in de Verenigde Staten, bij het bedrijf Greenlife. Development Inc.
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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De 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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