
Sustainability Information

Οικολογικό καθαριστικό χώρων υγιεινής
Οικολογικό/Κοινωνικό:

Το προϊόν green care SANET ZITROTAN είναι ένα εξειδικευµένο

καθαριστικό βασισµένο στο φυσικό κιτρικό οξύ και σχεδιασµένο σύµφωνα

µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Μέσω της χρήσης επιλεγµένων πιο

δραστικών πρώτων υλών και της πλήρους εγκατάλειψης των

οικοτοξικολογικών µολυσµατικών συστατικών, το green care SANET
ZITROTAN έχει δηµιουργήσει την τέλεια ισορροπία µεταξύ της ύψιστης

απόδοσης καθαρισµού και της συνέπειας προς την οικολογία.

Το green care SANET ZITROTAN δεν επισηµαίνεται και για το λόγο αυτό,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που αφορά τα χηµικά προϊόντα, δεν

συµπεριλαµβάνεται στις επικίνδυνες ουσίες.

Χάρη στην ειδική του σύνθεση, το green care SANET ZITROTAN
ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών

των προϊόντων Eco-Label (Reg. No. DE/020/121) 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 τρόφιµα), επιτυγχάνεται η εξάλειψη του
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κανονισµό OECD 302 B (DOC τρόφιµα), επιτυγχάνεται η εξάλειψη του

99% σε 28 ηµέρες και η ορυκτοποίηση του 85% σε 28 ηµέρες. Για το λόγο

αυτό το green care SANET ZITROTAN είναι σχεδόν ολοκληρωτικά

βιοδιασπωµενο.

∆ιαθέτει πιστοποίηση CRADLE-to-GRADLE.

Το green care SANET ZITROTAN παράγεται 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 SANET ZITROTAN (δείτε παρακάτω τα πλήρη στοιχεία της

σύνθεσης) προέρχεται κατά 98% από ανανεώσιµες φυσικές πηγές.

Το green care SANET ZITROTAN παράγεται αποκλειστικά στη Γερµανία

και την 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 παρουσίαση της απόδοσης και τις

περιβαλλοντικά σωστές υπηρεσίες καθαρισµού.

Πλήρης Σύσταση:

<5% ανιονικά τασιενεργά (sodium laureth sulphate), άρωµα. Άλλα

συστατικά: νερό, αλκοόλη, κιτρικό οξύ, φυσικά πηκτικά µέσα, (xanthan),
χρωστική τροφίµων (E 104).

pH: περίπου 2.5
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Απόδοση:
• όξινο καθαριστικό χώρων υγιεινής για καθηµερινή συντήρηση µε φυσικό αφαιρετικό αλάτων από λεµόνι

• αποτελεσµατικό µε τους συνήθεις ρύπους σε χώρους υγιεινής όπως άλατα, λεκέδες νερού, κατάλοιπα

σαπουνιού κ.λ.π.
• αφήνει τις επιφάνειες χωρίς γραµµές και θαµπάδες

• αφήνει ένα φρέσκο άρωµα λεµονιού

Περιοχή εφαρµογής:
Το green care SANET ZITROTAN χρησιµοποιείται σε όλες τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικές σε οξέα στους

χώρους υγιεινής. Να µην χρησιµοποιείται σε µάρµαρα και άλλα υλικά ευαίσθητα στα οξέα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
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Τρόπος Εφαρµογής:
Για συνήθεις ρύπους, χρησιµοποιείστε το green care SANET ZITROTAN σε διάλυµα 0.5 έως 1% (γεµίστε µε

40-80 ml καθαριστικό σε κάδο νερού 8 λίτρων). Χρησιµοποιείστε ένα πανί για να σκουπίσετε την επιφάνεια.
Για επίµονη βροµιά χρησιµοποιείστε µεγαλύτερη συµπύκνωση ή και αδιάλυτο αν χρειαστεί. Αφήστε το

καθαριστικό διάλυµα να δράσει για λίγο αν είναι απαραίτητο, και ξεβγάλετε πολύ καλά µε άφθονο καθαρό

νερό. Μην το χρησιµοποιείτε µε καυτό νερό. Η κατάλληλη δοσολογία εξοικονοµεί χρήµατα και ελαχιστοποιεί

τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Συµβουλές:
Όταν χρησιµοποιείται συµπυκνωµένο, συνιστάται να φοράτε γάντια. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το

δέρµα (ξεβγάλετε αµέσως πολύ καλά µε νερό). Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για επαγγελµατική χρήση. Μακριά

από παιδιά. Μην το αναµιγνύετε µε άλλα προϊόντα. Το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας διατίθεται εφόσον

ζητηθεί για επαγγελµατίες χρήστες. Οι άδειες συσκευασίες απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους. Προστατέψτε

το από την παγωνιά.
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Produkt-Code: GS 10

green care ZITROTAN 5L I/GR/D/GB Art.-Nr. 712474

green care ZITROTAN 1 L Art.-Nr. 712473

∆ιατίθεται στην Ελλάδα από: ECOLINE Α.Ε., Γ.Παπανδρέου 91, Ζωγράφου, 15773, Αθήνα
Τηλ.: 2107713906-7 Fax: 2107713908, info@ecolinehellas.gr , sales@ecolinehellas.gr

www.ecolinehellas.gr


