
 

NCH Europe Fenntarthatósági nyilatkozat 

 

Világunk ma 

A világ, amelyben élünk, olyan súlyos ökológiai fenyegetésekkel néz szembe, mint az 

éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése és a természeti erőforrások kimerülése. 

Kétségtelen, hogy ezeket a veszélyeket az emberek tevékenységei okozzák, legyen az 

személyes, kereskedelmi vagy ipari jellegű.  

Minden szinten megjelennek olyan politikák és bevált gyakorlatok, amelyek célja a bolygó 

ökológiai rendszereiben okozott károk visszafordítása. Legyen szó egy hazai szintű, 

skandináv élelmiszer-pazarlás programokról, vagy egy nemzetközi konferenciáról, mint 

például a COP26, egy dolog közös bennük, az emberek. 

A fenntarthatósági kezdeményezések és programok sikere mindannyiunk részvételén múlik, 

hogy az egyéni erőfeszítéseink összegénél nagyobb eredményeket érjünk el. Mindannyiunk 

érdeke bolygónk és lakható jövőjének védelme, ezért mindannyiunk felelőssége, hogy 

kivegyük a részünket a fenntarthatóság sikerének megteremtéséből. 

Az NCH története a mai napig 

Az NCH hosszú múltra tekint vissza a fenntarthatóság megteremtésében, és olyan innovatív 

megoldásokat fejlesztett ki, amelyek segítenek csökkenteni az ipari tevékenységek ökológiai 

lábnyomát. A gépek kenése javítja az energiahatékonyságot. Az alkatrészek tisztítása 

megnöveli azok élettartamát, megelőzi a lehetséges károsodást, mielőtt az 

bekövetkezhetne, így nincs szükség alkatrészcserére. A víz- és vízelvezető rendszerek 

megfelelő karbantartása megakadályozza a hulladék és a szennyeződés kialakulását.  

Az alkalmazásokon túlmenően, az NCH termékeit környezettudatos módon tervezték.  

Az NCH egyedülálló belső vegyészcsapatot foglalkoztat, amelynek feladata nemcsak az új 

termékformulák létrehozása, hanem a meglévő termékek javítása és fejlesztése is. Azt 

mondják, hogy egy műalkotás sosincs kész, a művész egyszerűen csak abbahagyja a 

munkát rajta. Vegyészeink folyamatosan új módszereket kutatnak, hogy a termékeket 

továbbfejlesszék, javítsák az eredményeket és mérsékeljék a károkat.  

Vegyészcsapatunk lehetővé teszi számunkra, hogy proaktívak legyünk, anélkül, hogy meg 

kellene várnunk a harmadik felek termékváltoztatásait. Ez a folyamatos fejlesztés azt jelenti, 

hogy a legjobb, legfenntarthatóbb termék mindig rendelkezésre áll.  

Fenntartható célok a jövőre nézve 

Nemzetközi vezetőként az NCH-nak megvan a lehetősége arra, hogy javított, kiváló 

minőségű termékekkel fenntarthatósági fejlesztéseket nyújtson ügyfelei számára világszerte. 

Felelősséggel tartozunk azért is, hogy saját gyakorlatunk és folyamataink a lehető 

legoptimálisabbak legyenek. 



Az elkövetkező években a következő célok elérésén fogunk dolgozni: 

 Innovatív megoldások létrehozása, amelyek javítják termékeink biztonságát és 

környezetvédelmi profilját 

 Tevékenységünk ökológiai lábnyomának csökkentése 

 Vállalatunk társadalmi szerepvállalásának javítása 

 

 

 

Hiszünk abban, hogy a klímaváltozás és más ökológiai jelenségek méréséhez hasonlóan, a 

károk sikeres felszámolása és a további károk megelőzése a tudományos elvek 

alkalmazásán keresztül valósul meg az általunk megtett lépésekben.  

Felelős vállalatként továbbra is a fenntarthatósági előzményeinkre kell építenünk abban, 

amit teszünk és abban, amit termelünk. 
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