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Οικολογικό/ Κοινωνικό:
Το προϊόν green care ACTIV liquid είναι ένα εξειδικευµένο υγρό 
απορρυπαντικό 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 
liquid έχει δηµιουργήσει την τέλεια ισορροπία µεταξύ της ύψιστης 
απόδοσης καθαρισµού και της συνέπειας προς την οικολογία.

Το green care ACTIC liquid δεν επισηµαίνεται και για το λόγο αυτό,  
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που αφορά τα χηµικά προϊόντα, δεν 
συµπεριλαµβάνεται στις επικίνδυνες ουσίες. 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό OECD 302 B (evaluation og DOC), 
επιτυγχάνεται η εξάλειψη του 100%

Χάρη στην ειδική του σύνθεση το green care ACTIV liquid πληρεί όλες 
τις υψηλές προδιαγραφές για την Ευρωπαϊκή Οικολογική Ετικέτα τις υψηλές προδιαγραφές για την Ευρωπαϊκή Οικολογική Ετικέτα 
«European Ecolabel», και εποµένως ξεπερνά τις ουσιαστικές νοµικές 
απαιτήσεις που αφορούν τη συµβατότητα της απόδοσης των 
απορρυπαντικών µε την επίδρασή τους στο περιβάλλον.

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 ευνοϊκή
επίδραση στην ισορροπία του κλίµατος. Ο οργανικός άνθρακας στο
green care ACTIV liquid (δείτε παρακάτω τα πλήρη στοιχεία της
σύνθεσης) προέρχεται κατά 82% 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:
5 - 15% non - ionic surfactants (alcohol ethoxylate, sugar surfactants APG), 
soap (coconut fat), <5% phosphonates, anionic surfactants (sodium laureth 
sulphate), perfumes, enzymes (protease, amylase, cellulase, lipase), optical 
brighteners. Further ingredients: water, alcohol, propylene glycol, citrates, 
polymers. 
pH-value approx. 8,4
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Απόδοση:
�Εξαιρετική απόδοση σε χαµηλές θερµοκρασίες

�Χρησιµοποιείται σε λευκά και χρωµατιστά υφάσµατα

�Χωρίς χρωστικές ουσίες, συντηρητικά και φωσφορρικά άλατα

�Χωρίς λευκαντικά χλωρίου

�Ευχάριστο άρωµα που διαρκεί

Περιοχή εφαρµογής:
Το προϊόν green care ACTIV liquid είναι κατάλληλο για όλα τα υφάσµατα (έκτος από µάλλινα και µεταξωτά) και σε όλες τις

θερµοκρασίες

Τρόπος εφαρµογής:
Προσθέστε το green care ACTIV liquid στο πλυντήριο και προχωρήστε στη πλύση χωρίς πρόπλυση( εξαρτάται από την
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σκληρότητα του νερού και το βαθµό των ρύπων σύµφωνα µε τη δοσολογία παρακάτω).

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 :
Κρατήστε το µακριά από παιδιά .   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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