
OCEAN Dubbeldryg
Världens första klimatneutrala tvättmedel
Nu lanseras det första klimatneutrala tvättmedlet i världen. Ocean Dubbeldryg gör 
det möjligt att minska koldioxidutsläppen i Sverige med ca 40 000 000 kg.

Världs-
nyhet



”Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa 
de problem vi skapat med det gamla sättet 
att tänka.”
                   ALBERT EINSTEIN



Den tvättäkta sanningen
Ren tvätt ger smutsiga utsläpp. Det är den tvättäkta 
sanningen. Alla tvättmedel består av kemikalier, men 
inga kemikalier är vänliga mot miljön. För att få rena 
kläder blir vi delaktiga i en kedja av smutsiga utsläpp.

Nu lanseras Ocean Dubbeldryg som det första 
klimatneutrala tvättmedlet på marknaden.

I denna folder får du veta hur mycket du faktiskt kan 
minska koldioxidutsläppen när du tvättar. Du får 
också veta vad ett klimatneutralt tvättmedel är och 
vilka fördelar det ger dig.



En miljöinsats som ger mer 
Tror du att det alltid är på bekostnad av pris eller resultat när 
du köper ett miljövänligt tvättmedel? När du väljer Ocean 
Dubbeldryg finns det bara fördelar att hämta, både för dig 
och för miljön.

Kemibolaget Ocean är först i världen med att lansera ett 
klimatneutralt tvättmedel. För att bli klimatneutral beräk-
nar man sina koldioxidutsläpp, genomför åtgärder för att 
minska dessa och kompenserar för de utsläpp som kvar-
står.

Låg dosering, bättre resultat och mer för 
pengarna
Att tvätta klimatneutralt skonar inte bara miljön, det 
skonar också din plånbok. Som namnet vittnar om är 
Ocean Dubbeldryg världens drygaste tvättmedel. Därför 
räcker det mer än dubbelt så länge jämfört med ett vanligt 
tvättmedel. Du tvättar mer för mindre pengar helt enkelt. 

Med ett och samma tvättmedel kan du tvätta allt från 30° 
handtvätt till 90° vittvätt. Effektivt så till den milda grad att 
tvätten blir ren redan vid låg temperatur. Detta tvättmedel 
har inte blivit klimatneutralt på bekostnad av tvätt-
resultatet. Det kan vi garantera.

Kan miljöpriser tala för sig själva?
Om detta låter för bra för att vara sant, kanske priserna 
som Ocean Dubbeldryg har vunnit kan tala för sig själva. 
Det svanenmärkta tvättmedlet har fått högsta betyg enligt 
Konsumentverkets testmetod, (5 av 5). Kemibolagets 
grundare fick 2004 Kungens miljöpris för tankesmedjan 
bakom tvättmedlet, som också vann miljöpriset vid 
Global 100 Eco – Tech Award i Japan 2005.





Produktion, transporter och konsumtion 
av tvättmedel leder till en kedja av 
koldioxidutsläpp. Hälften av dessa 
orsakas av våra hushåll. Om alla valde 
Dubbeldryg, skulle vi bespara miljön 
belastningen av 16 000 000 kg tvätt-
medel varje år.  

Kemibolaget Ocean har skapat värl-
dens första klimatneutrala tvättmedel. 
Genom analyser av produktens hela 
livscykel – från produktion till konsu-
ment – har vi beräknat hur stor mängd 
koldioxid och andra växthusgaser som 
tvättmedlet orsakar. Det som påverkar 
miljön mest är transporter. Därför tog 
vi steget att göra tvättmedlet ännu 
drygare och fraktar nu bara hälften så 
mycket tvättmedel. Vi har även 

minskat energiförbrukningen i sam-
band med produktion och sett över 
förpackningsstorlekar. Detta leder till 
halverade utsläpp av koldioxid vilket 
även minskar växthuseffekten med 
hälften.

Kompensation – det sista 
steget i ett systematiskt 
arbete för en hållbar miljö
För att neutralisera den mängd utsläpp 
av växthusgaser som produktion och 
transporter av tvättmedlet ger upphov 
till, stöder Ocean projekt runt om i 
världen som leder till motsvarande 
mindre mängd utsläpp.
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Så blev Ocean Dubbeldryg klimatneutralt



Visionen är att näringsliv och organi-
sationer verkar utan klimatpåverkande 
utsläpp. Ett program för klimatneutra-
litet hjälper oss på vägen dit. Organi-
sationen Respect Europe har utvecklat 
en metodik för att beräkna och succes-
sivt eliminera utsläppen av växthus-
gaser. De driver handlingsprogrammet 
Klimatneutralt företag som hjälper 
företag att kostnadseffektivt minska 
sin klimatpåverkan. Ett klimatneutralt 
företag beräknar och minskar verksam-
hetens koldioxidutsläpp. Åtgärder sätts 
in där de är som mest effektiva.

Bidra till minskade utsläpp 
i världen
För de flesta kommer det att ta tid att 
minska utsläppen ner till noll. 
Tills dess kan företaget komplettera 

Klimatneutral för framtiden
klimatarbetet med att kompensera för 
de utsläpp som trots allt sker. På så 
sätt kan företaget redan idag ta ett mer 
heltäckande ansvar för sin klimat-
påverkan. 

Programmet för klimatneutralitet 
ger mätbara miljöeffekter i den egna 
verksamheten och i kompensations-
projektet.



Kemibolaget 
Ett nytänkande företag 
med en grön affärsidé
Kemibolaget är ett svenskt företag som har producerat 
miljöanpassade produkter inom tvätt, städ, disk och hygien 
sedan 1977. Vår filosofi och affärsidé är att aldrig kompro-
missa om vare sig miljö, effekt eller pris. En filosofi vi lyckas 
bra med i jämförelse med kända varumärken. Våra produk-
ter har en enastående rengöringsförmåga, är dryga och 
ekonomiska, samtidigt som de påverkar vår miljö minimalt.
Vi har alltid arbetat aktivt med miljöfrågorna och verkat 
för att miljöansvaret skall gå som en röd tråd genom våra 
produkter; från idé och utveckling – via produktion och 
förpackning – till din egen användning och återvinning. 
Varumärket Ocean baseras på beprövade och biologiskt 
nedbrytbara råvaror, de innehåller inte zeoliter och flertalet 
produkter rekommenderas av Astma- & Allergiförbundet.

Denna folder är tryckt på 
ett svanenmärkt tryckeri


