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Οικολογικό/Οικολογικό/Οικολογικό/Οικολογικό/ ΚοινωνικόΚοινωνικόΚοινωνικόΚοινωνικό::::
Το προϊόν green care GREASE OptiSmart είναι ένα εξειδικευμένο
απολιπαντικό κουζίνας, 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 GREASE
OptiSmart έχει δημιουργήσει την τέλεια ισορροπία μεταξύ της ύψιστης
απόδοσης καθαρισμού και της συνέπειας προς την οικολογία.
Χάρη στην ειδική του σύνθεση, το green care GREASE OptiSmart
ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών
προδιαγραφών των προϊόντων European Eco-Label (DE/020/289) και
επομένως ξεπερνά τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν τη
συμβατότητα της απόδοσης των απορρυπαντικών με την επίδρασή
τους στο περιβάλλον.
Σύμφωνα με τον κανονισμό OECD 302 B (DOC διατάξεις),
επιτυγχάνεται η εξάλειψη του 100% . Επομένως, το green care
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επιτυγχάνεται η εξάλειψη του 100% . Επομένως, το green care
GREASE OptiSmart είναι ολοκληρωτικά βιοδιασπώμενο.
∆ιαθέτει πιστοποίηση CRADLE-to-GRADLE.

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. Η επεξεργασία οργανικού
άνθρακα σε green care GREASE OptiSmart (δείτε παρακάτω τα πλήρη
στοιχεία της σύνθεσης) προέρχεται κατά 67676767%%%% από ανανεώσιμες
φυσικές πηγές. Ο σκοπός της σειράς green care είναι η συνεχής
αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών.
Το green care GREASE OptiSmart παράγεται 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 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.
ΠλήρηςΠλήρηςΠλήρηςΠλήρης σύστασησύστασησύστασησύσταση::::
5-15% non-ionic surfactants (fatty alcohol EO adduct, sugar 
surfactants), <5% soap, perfumes, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
BENZISOTHIAZOLINONE
Specific ingredients: water, sodium citrate, food colour (E 102) 
pH περίπου. 9
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ΑπόδοσηΑπόδοσηΑπόδοσηΑπόδοση::::
Το green care GREASE OptiSmart διαλύει γρήγορα και αποτελεσματικά λάδι και λιπαρούς λεκέδες σε όλες
τις επιφάνειες που αντέχουν στο νερό και στα αλκαλικά προϊόντα. Επιτυγχάνει πολύ καλά αποτελέσματα σε
επίμονους λεκέδες, κυρίως σε φούρνους/ σχάρες.
Παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσιµες πρώτες ύλες, συσκευάζεται σε φιάλη ανακυκλωµένη κατά 30%.
Χάρη στην ειδική σύνθεσή του είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίµων .
Πατενταρισµένη τεχνολογία µεµβράνης για απόλυτο έλεγχο της δόσης.
Οικολογικό προϊόν.
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ΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχήΠεριοχή εφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογής::::
Εξαιτίας της ειδικής σύνθεσής του το green care GREASE OptiSmart είναι ακίνδυνο για χρήση σε χώρους
επεξεργασίας τροφίμων όπως πάγκοι κουζίνας, μηχανές κοπής, ψυγεία, νιπτήρες, συσκευές, φούσκες,
φούρνους, φούρνους μικροκυμάτων κ.ά.. Επίσης, ιδανικό για καθαρισμό πλαστικών επιφανειών όπως
πλαίσιο παραθύρων και θυρών.

ΤρόποςΤρόποςΤρόποςΤρόπος εφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογήςεφαρμογής::::
Χρησιμοποιήστε τη συμπυκνωμένη μορφή σύμφωνα με τις οδηγίες δοσολόγησης οι οποίες εξαρτώνται από
τον βαθμό του ρύπου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε θερμούς φούρνους ή σχάρες (max. 50°C).
Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω δοσομετρικής συσκευής γεμίζοντας απλά το δοχείο ψεκασμού.

ΣυμβουλέςΣυμβουλέςΣυμβουλέςΣυμβουλές ::::
Ερεθιστικό. Μακριά από παιδιά. Μην το εισπνέετε.  Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Αυτό το υλικό και το 
δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο σε ειδικούς κάδους απόρριψης. Σε περίπτωση 
ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι 
δυνατό). Αυτό το προϊόν προορίζεται για βιομηχανική χρήση.
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