
Cradle to Cradle Certified® (Suomeksi: Kehdosta kehtoon) on maailmanlaajuisesti tunnustettu
standardi turvallisemmista ja kestävämmistä tuotteista, jotka on valmistettu kiertotaloudelle.

 
Kiertotalouden tavoitteena on, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa eli kestävästi. Nyt tuotesuunnittelijat,
tuotevalmistajat ja tuotemerkit ympäri maailmaa luottavat Cradle to Cradle -sertifioituun tuotestandardiin, joka toimii

reittinä ja suunnannäyttäjänä, kun suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita, joilla on positiivinen vaikutus ihmisiin ja
planeettaamme. Hajusteista lattiapinnoitteisiin, t-paidoista ja farkuista vesipulloihin sekä siivoustuotteisiin, tuhannet

tuotteet ovat jo Kehdosta kehtoon -sertifioituja. Lisäksi yhä useammat tuotemerkit, organisaatiot ja standardit
tunnustavat Cradle to Cradle -sertifikaatin ensisijaiseksi tuotestandardiksi vastuullisissa ostopäätöksissä.

 
 
 

Mitä on Cradle to Cradle (Kehdosta kehtoon) -sertifiointi® ?

1. Materiaalien terveys
Materiaalien turvallisuuden varmistaminen

ihmisille ja ympäristölle
 

4.Vesihuolto
Puhtaan veden ja terveen maaperän

turvaaminen
 
 

3. Uusiutuvan energian 
ja hiilen hallinta

Puhtaan ilman suojeleminen, uusiutuvan energian
edistäminen ja haitallisten päästöjen vähentäminen

 
 

2. Materiaalien
 uudelleenkäyttö

Mahdollistaa kiertotalouden regeneratiivisten tuotteiden ja
prosessisuunnittelun avulla

 

 
5. Sosiaalinen

oikeudenmukaisuus
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja 

oikeudenmukaisen yhteiskunnan edistäminen
 
 

 
Sertifikaatin saamiseksi tuotteiden ympäristö- ja sosiaalinen

suorituskyky arvioidaan 5 kriittisessä kestävyys -luokassa:

Cradle to Cradle -tuotteet meiltä > cleanimport@cleanimport.fi, puh. 09 849 4910
https://cleanimport.fi/tuote-osasto/cradle-to-cradle-tuotteet/



Cradle to Cradle -tuotteet meiltä > cleanimport@cleanimport.fi, puh. 09 849 4910
https://cleanimport.fi/tuote-osasto/cradle-to-cradle-tuotteet/

1. Platina (paras taso)
2. Kulta -taso
3. Hopea -taso
4. Pronssi -taso
5. Perus -taso (basic)

 Ainutlaatuinen laatumerkki

Cradle-to-Cradle kestävyysluokat sekä niiden saavutetut tasot

Cradle to Cradle® sertifioitu tuote yhdessä ympäristömerkin kanssa menee syvemmälle kuin
ekotehokkuus ja ottaa huomioon kaikki kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen elementit

Cradle to Cradle -sertifiointi®



Käyttökohteet Greencare-tuotteille

Märkätilat  ja WC sekä hajunpoisto
 
 

Puhdistusaineet: lattiat  ja pinnat
 
 

Pyykinpesu ja tahranpoisto
 

Activ Biobact, Liquid, Tabs
Briallant Perfect

Solus Multi 
 

 

Keittiöt ja astianpesu
 

Energy Tabs
Energy Perfect
Grease Perfect
Grease Power

Manudish NeoSmart ja Original

Glass Gleaner
Glass Classic

Sanet Zitrotan
Multiclean

Longlife -vahat

SR15
Tawip Original
Tawip Vioclean

Tawip novoSmart
Linax Complete

 

Sanet Perfect
Cream Cleaner

Biobact clean & scent
Lavamani Sensation

Sanet Alkastar
WC Lemon
Sanet Daily
Sanet Spray

Tutustu tuotteisiin >  https://cleanimport.fi/tuote-osasto/tuotemerkit/green-care-professional/
 

Tanet interior
Tanet Karacho
Tanex Allround
Tanex Power
Tanet Orange

Myyntimme auttaa tuotevalinnoissa ota yhteyttä > cleanimport@cleanimport.fi, puh. 09 849 4910


