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Οικολογικό/ Κοινωνικό:
Το προϊόν green care ACTIV bi-compact είναι ένα εξειδικευµένο
υπερσυµπυκνωµένο , υψηλής απόδοσης απορρυπαντικό πλυντηρίων
ρούχων, σχεδιασµένο σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης.
Μέσω της χρήσης των πιο επιλεγµένων αποτελεσµατικών πρώτων
υλών και της πλήρους εγκατάλειψης των οικοτοξικολογικών
µολυσµατικών συστατικών το green care ACTIV bi-compact έχει
δηµιουργήσει την τέλεια ισορροπία µεταξύ της ύψιστης απόδοσης
καθαρισµού και της συνέπειας προς την οικολογία.
Τα προϊόντα green care παράγονται µε τη χρήση ανανεώσιµων
πρώτων υλών, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε µια παραγωγή να
είναι ανεξάρτητη από αργό πετρέλαιο και εποµένως έχει ευνοϊκήείναι ανεξάρτητη από αργό πετρέλαιο και εποµένως έχει ευνοϊκή
επίδραση στην ισορροπία του κλίµατος. Ο οργανικός άνθρακας στο
green care ACTIV bi-compact (δείτε παρακάτω τα πλήρη στοιχεία της
σύνθεσης) προέρχεται κατά 45% από ανανεώσιµες φυτικές πηγές. Ο
σκοπός της σειράς green care είναι η συνεχής αύξηση του ποσοστού
των ανανεώσιµων πηγών.
Τα προϊόντα green care παράγονται αποκλειστικά στη Γερµανία και
στην Αυστρία κάτω από υψηλά κριτήρια ασφάλειας και κοινωνικής
ευθύνης και υπόκεινται στην τήρηση αυστηρών προδιαγραφών για την
εξασφάλιση της ποιότητάς του.
Η εταιρεία µας υποχρεώνει τον εαυτό της, µέσα σε ένα σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζεται στην EMAS σε µόνιµη
βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης και εκδίδει το ετήσιο
περιβαλλοντολογικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στη βιωσιµότητα.
Μέσω αυτών των εθελοντικών δράσεων, οι παγκόσµιες
θεσµοθετηµένες προδιαγραφές για την περιβαλλοντική διαχείριση 
(DIN ISO 14001) έχουν σηµαντική επιτυχία.
Η Tana Professional προσφέρει στους πελάτες της εκπαιδεύσεις και
σεµινάρια όσον αφορά την εκτέλεση τεχνικών και περιβαλλοντολογικά
σωστών υπηρεσιών καθαρισµού.

Πλήρης σύσταση:
15-30% oxygen-based bleaching agents (natriumpercarbonate), 5-
15% non-ionic surfactants (fatty alcohol EO adducts), <5% soap
(coconut oil), polycarboxylate, enzymes (protease, amylase, lipase,
cellulose, mannanase), perfumes. Further ingredients: water,
natriumsilicate, natriumcarbonate, natriumbicarbonate, sulfates,
bleaching activator (TAED), polymers (cellulose), optical brighteners.
pH-valueapprox.10,5 (5g/l)
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Απόδοση:
Υψηλής απόδοσης καθαρισµός ακόµα και σε κρύο νερό. Πλένετε σε τουλάχιστον 20OC χαµηλότερη θερµοκρασία από τις καθηµερινές σας

συνήθειες πλυσίµατος

Έτσι εξοικονοµείτε πάνω από 60% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, κερδίστε χρόνο εξαιτίας του µικρότερου κύκλου πλύσεως.
Λαµπερή όψη και έντονη φρεσκάδα καθαριότητας εξαιτίας της ειδικής σύνθεσης αφαίρεσης λεκέδων, βασισµένη σε ένα σύστηµα 5 βιοενζύµων.
Φωτεινά λευκά εξαιτίας του ενεργού οξυγόνου, ως λευκαντικό παράγοντα. Ευχάριστο άρωµα που διαρκεί.
Βολική συµπαγής συσκευασία και δυνατότητα αναπλήρωσης.
Επαναχρησιµοποιούµενη οικολογική συσκευασία από ανακυκλώσιµο χαρτόνι και λαβή µεταφοράς. Χάρτινο κουτί µε λαβή εύκολο στο χειρισµό,
στην αποθήκευση και στο κλείσιµο µετά τη χρήση. ∆ιατίθεται µε κούπα δοσολόγησης σε κάθε χάρτινη συσκευασία. ∆ιατίθεται και σε οικονοµική
συσκευασία αναπλήρωσης (σακούλα).

Περιοχή εφαρµογής:
Το προϊόν green care ACTIV bi-compact είναι κατάλληλο και για λευκά και για χρωµατιστά
Ρούχα, καθώς και για πλύσιµο στο χέρι. Αποτελεσµατικό ακόµα και στους 20O C.
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Τρόπος εφαρµογής:
Το green care ACTIV bi-compact είναι διπλά συµπυκνωµένη σκόνη-
10kg αντιστοιχούν σε 20kg του συνηθισµένου απορρυπαντικού.
Το περιεχόµενο των 10kg αντιστοιχεί κατά µέσο όρο σε 130 πλύσεις των 5kg
(υπολογισµένο σε 5kg στεγνού ιµατισµού µε µέτριας σκληρότητας νερό και βαθµό ρύπανσης).
Με ελάχιστη δοσολογία 5g/kg µπορούµε να επιτύχουµε υψηλή απόδοση
έως 2 τόνους στεγνού ιµατισµού.(µαλακό νερό πλύσης/ χαµηλή επικόλληση ρύπων)

Οδηγίες για πλύσιµο στο χέρι:
Προτού προσθέσετε τη σκόνη θα πρέπει να έχει πλήρως διαλυθεί.
Εάν έχετε ευαίσθητο δέρµα αποφύγετε την παρατεταµένη επαφή µε τα διαλύµατα πλύσεως και πλύνετε τα χέρια σας µε καθαρό νερό. Πάντα να
προσέχετε τις οδηγίες που αναφέρονται στα ρούχα Χρησιµοποιήστε ένα κατάλληλο απορρυπαντικό για ευαίσθητα ρούχα ή χαµηλώστε τη δόση του

απορρυπαντικού. Μην πλένετε τα υφάσµατα µε το εικονίδιο
Για την σκληρότητα του νερού της περιοχή σας µπορείτε να ρωτήσετε στην τοπική εταιρεία ύδρευσης.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΥΣΗ ΣΥΜΑΙΝΕΙ:
•Πλύση στη χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία
•Πάντα µε γεµάτο κάδο
•Η δοσολογία να γίνεται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες οδηγίες, ανάλογα µε το ρύπο και τη σκληρότητα του νερού
•Σε περίπτωση αλλεργίας τα κλινοσκεπάσµατα να πλένονται στους 60OC όπως και σε περιπτώσεις µεταδιδόµενων νοσηµάτων

•Η χρήση του προϊόντος σύµφωνα µε τις οδηγίες δοσολογίας θα συµβάλει στη µείωση ρύπανσης των υδάτων, της παραγωγής αποβλήτων καθώς
και στην κατανάλωση ενέργειας.

Συµβουλές :
Ερεθιστικό. Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα µάτια. Κρατήστε το µακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. Σε περίπτωση επαφής µε τα 
µάτια ξεπλύνετε αµέσως µε νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.  Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε την ετικέτα 
ή το δοχείο.  Φοράτε πάντα κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία µατιών /προσώπου. Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται 
τελείως κενά µε ασφαλή τρόπο σε ειδικούς κάδους απόρριψης. Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση. Το ∆ελτίο 
∆εδοµένων Ασφαλείας διατίθεται εφόσον ζητηθεί για επαγγελµατίες χρήστες.
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