
Πληροφορίες για τη βιωσιµότητα

Καθαριστικό γενικής χρήσης χωρίς τασιενεργά

Οικολογικά/Κοινωνικά στοιχεία:
Το green care GC TANET KARACHO είναι ένα εξειδικευµένο
καθαριστικό γενικής χρήσης, σχεδιασµένο σύµφωνα µε τις αρχές της

βιώσιµης ανάπτυξης. Μέσω της χρήσης επιλεγµένων πιο

αποτελεσµατικών πρώτων υλών και της πλήρους εγκατάλειψης των

οικοτοξικολογικών µολυσµατικών συστατικών το green care GC
TANET KARACHO έχει δηµιουργήσει την τέλεια ισορροπία µεταξύ

GC TANET 
KARACH O

της ύψιστης απόδοσης καθαρισµού και της συνέπειας προς την

οικολογία.

To green care GC TANET KARACHO είναι απαλλαγμένο από
σημάνσεις και επομένως χωρίς επικίνδυνα συστατικά με βάση τη
νομοθεσία των χημικών.

To green care KGC TANET ARACHO εξαιτίας της ειδικής του

σύστασης ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού

Ecolabel (EU- Ecolabel DE/020/211) και ως εκ τούτου υπερβαίνει τις

ισχύουσες νοµικές προδιαγραφές για την περιβαλλοντολογική

συµβατότητα των απορρυπαντικών.

Σύµφωνα µε τον κανονισµό OECD 302 B (DOC διατάξεις), επιτυγχάνεται
η εξάλειψη του 100% σε 28 µέρες Εποµένως το green care KGC
TANET ARACHO είναι ολοκληρωτικά βιοδιασπώµενο.

∆ιαθέτει πιστοποίηση CRADLE-to-GRADLE.

Τα προϊόντα green care products 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. Η επεξεργασία οργανικού άνθρακα σε

green care GC TANET KARACHO δείτε παρακάτω τα πλήρη στοιχεία

της σύνθεσης) προέρχεται κατά 51% από ανανεώσιµες φυσικές 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 καιΑυστρία κάτω από υψηλά κριτήρια ασφάλειας και κοινωνικής ευθύνης και

υπόκεινται στην τήρηση αυστηρών προδιαγραφών για την εξασφάλιση

της ποιότητάς τους.

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 υπηρεσιών, οι παγκόσµιες
θεσµοθετηµένες προδιαγραφές για την περιβαλλοντική διαχείριση (DIN
ISO 14001) έχουν σηµαντική υπέρβαση.

Η Tana Professional προσφέρει στους πελάτες της εκπαιδεύσεις και 
σεµινάρια όσον αφορά την εκτέλεση τεχνικών και περιβαλλοντολογικά 
σωστών υπηρεσιών καθαρισµού

Πλήρης Σύσταση:
PHENOXYETHANOL. Other ingredients: water, alcohol (spirit), glycol ether, 
sodium citrate, sodium carbonate.
pH value approx. 8,6



Τεχνικά Χαρακτηριστικά
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Απόδοση
• Υψηλής απόδοσης, χωρίς τασιενεργά καθαριστικό µε εξαιρετικά περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά
• Αφαίρεση δύσκολων ρύπων µε εξαιρετική συµβατότητα µε άλλα υλικά
• Υψηλή απόδοση χρησιµοποιώντας χαµηλή δοσολογία , από 0.5%
• Χαµηλή επικάθιση στα υφάσµατα , επειδή η σύσταση δεν περιέχει τασιενεργά, ένζυµα ή οπτικούς λευκαντές.

Περιοχή Εφαρµογής:
Το green care GC TANET KARACHO ενδείκνυται για όλες τις µεθόδους καθαρισµού, χειρωνακτικά και µε µηχάνηµα σε όλες τις

ανθεκτικές στο νερό επιφάνειες (π.χ. PVC-, linoleum- δάπεδα από λάστιχο) όπως και σε δάπεδα από πέτρα. Ειδικά οι µικροπορώδεις
πέτρες, για παράδειγµα κεραµικά πλακάκια ή εµποτισµένα πέτρινα δάπεδα, µπορούν να καθαριστούν πολύ καλά. Στα πλαίσια ειδικών

καθαρισµών, green care GC TANET KARACHO µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον καθαρισµό υφασµάτινων επιφανειών και ταπετσαρίας
επίπλων. Λακαριστές και µεταλλικές επιφάνειες (εκτός από ανοξείδωτο ατσάλι), πρέπει να ελέγχονται σε σηµείο που δεν φαίνεται.

Τρόπος Εφαρµογής:
ΧειρωνακτικήΕφαρµογή:
Το green care GC TANET KARACHO µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αρχικό καθαρισµό σε όλα τα ανθεκτικά στο νερό δάπεδα µε κάθε
γνωστή µέθοδο καθαρισµού.Ανάλογα µε το επίπεδο των ρύπων , το green care GC TANET KARACHO µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
διάλυση 0.5–1 % (40–80ml/8L).

ΜεΜηχανήκαθαρισµού:
Το green care GC TANET KARACHO είναι ιδανικό προϊόν για χρήση για µηχανές πλύσεως στεγνώσεως και µηχανές µε δύο κυλίνδρους για
καθηµερινό καθαρισµό σε όλες τις ανθεκτικές στο νερό επιφάνειες µε διάλυση 0.5–1 % (200-400ml/40L). Η απόδοση µε τη χρήση

µηχανής πλύσεως στεγνώσεως µπορεί να βελτιωθεί χρησιµοποιώντας κατάλληλους δίσκους µικροινών.
Εξαιρετικά δύσκολοι ρύποι µπορούν να αφαιρεθούν µε διάλυση 1-20 % green care GC TANET KARACHO (5-100ml/500ml).
Εφαρµόστε το green care GCTANETKARACHO πάνω σε βρώµικες επιφάνειες και τρίψτε µε περιστροφική µηχανή

Επιφάνειες(εκτόςδαπέδων):
Το green care GC TANET KARACHO µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις ανθεκτικές στο νερό επιφάνειες εκτός των δαπέδωνΤο green care GC TANET KARACHO µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις ανθεκτικές στο νερό επιφάνειες εκτός των δαπέδων

χρησιµοποιώντας νωπό ή υγρό σφουγγάρισµα καθώς και τη µέθοδο εφαρµογής µε σπρέϋ. Η δοσολογία για συνήθεις ρύπους είναι 0.5–1 %
(40–80ml/8L). Για καλύτερα αποτελέσµατα χρησιµοποιήστε πανί µικροινών.

Συµβουλές:
Η σωστή δοσολογία εξοικονοµεί κόστος και µειώνει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κρατήστε το µακριά από παιδιά. Μην το

αναµειγνύεται µε άλλα προϊόντα. Μην το εισπνέεται. Αυτό το προϊόν προορίζεται για επαγγελµατική χρήση. ∆ελτίο δεδοµένων
ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελµατία χρήστη. Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτεται τελείως κενό σε ειδικούς
κάδους απόρριψης.
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