
Οικολογικό καθαριστικό για δάπεδα και επιφάνειες

Οικολογία / Κοινωνικά στοιχεία:

Το green care TAWIP VIOCLEAN είναι ένα ειδικό καθαριστικό για δάπεδα και

επιφάνειες, που σχεδιάστηκε σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης.
Χρησιµοποιώντας επιλεγµένες, υψηλής απόδοσης πρώτες ύλες και

εγκαταλείποντας εντελώς (οικο)τοξικολογικά µολυσµατικά περιεχόµενα, το

green care TAWIP VIOCLEAN έχει δηµιουργήσει την τέλεια ισορροπία µεταξύ

ύψιστης καθαριστικής απόδοσης και οικολογικής συνέπειας.

Το green care TAWIP VIOCLEAN είναι µη επικίνδυνο προϊόν σύµφωνα µε τη

νοµοθεσία για τα χηµικά προϊόντα και εποµένως δεν επισηµαίνεται.

Χάρη στην ειδική του σύνθεση το green care TAWIP VIOCLEAN πληρεί όλες 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.

Σύµφωνα µε τον κανονισµό OECD 302 B (evaluation of DOC), επιτυγχάνεται η
εξάλειψή του κατά 99% µετά από 28 ηµέρες και η ορυκτοποίησή του κατά

80% µετά από 28 ηµέρες. Εποµένως, το green care TAWIP VIOCLEAN είναι
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80% µετά από 28 ηµέρες. Εποµένως, το green care TAWIP VIOCLEAN είναι

σχεδόν ολοκληρωτικά βιοδιασπώµενο.

∆ιαθέτει πιστοποίηση CRADLE-to-GRADLE.

Τα προϊόντα green care παράγονται µε εκτεταµένη χρήση ανανεώσιµων

πρώτων υλών, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα µιας παραγωγής κατά πολύ

ανεξάρτητης από το αργό πετρέλαιο και εποµένως έχει ευνοϊκή επίδραση στην

κλιµατική ισορροπία. Η επεξεργασία οργανικού άνθρακα στο green care TAWIP
VIOCLEAN (δείτε παρακάτω τα πλήρη στοιχεία της σύνθεσης) προέρχεται κατά
57% από ανανεώσιµες φυσικές πηγές. Είναι ανακοινωµένος στόχος της

κατηγορίας προϊόντων green care να αυξάνει συνεχώς το επίπεδο των

ανανεώσιµων πηγών.

Τα προϊόντα green care παράγονται αποκλειστικά στη Γερµανία και την

Αυστρία, κάτω από υψηλά κριτήρια ασφαλείας και κοινωνικής ευθύνης και

υπόκεινται στην τήρηση αυστηρών προδιαγραφών για την εξασφάλιση της

ποιότητας τους.

Η εταιρεία µας υποχρεώνει τον εαυτό της µέσα σε ένα σύστηµα περιβαλλοντικής

διαχείρισης που βασίζεται στην EMAS σε µόνιµη βελτίωση της περιβαλλοντικής

απόδοσης και εκδίδει ετήσιο περιβαλλοντικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στη

βιωσιµότητα. Μέσα από αυτές τις εθελοντικές υπηρεσίες, οι απαιτήσεις του

παγκοσµίως καθορισµένου συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης (DIN ISO
14001) διευρύνονται φανερά.

Η tana Professional προσφέρει εκπαίδευση και σεµινάρια στην τεχνική

εφαρµογή και στις περιβαλλοντικά κατάλληλες υπηρεσίες καθαρισµού στους

πελάτες της.

Πλήρης Σύσταση:
<5% soap, non-ionic surfactants (fatty alcohol EO adduct, fatty alcohol EO/PO 
adduct), perfumes, phenoxyethanol. Other ingredients: water, alcohol, glycol 
ether, food colour (E133). 
pH value approx. 8 



Απόδοση:
�Ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον. Χρησιµοποιείται σε όλες τις αυτόµατες µηχανές πλύσεως στεγνώσεως καθώς και 
µε χειρωνακτικό καθαρισµό.
�Η χρήση ταχείας περιστροφής του µηχανήµατος εγγυάται εύκολη αφαίρεση δύσκολων ρύπων 
�Ιδιαίτερα χαµηλή διάλυση (0,5-1%)
�Περιέχει φυσικό σαπούνι µε βάση έλαιο καρύδας
�Τα περιποιητικά υπολείµµατα προστατεύουν το δάπεδο από τον στατικό ηλεκτρισµό και επιδρούν θετικά στην  
αντιολίσθηση. 

Τοµέας Εφαρµογής: 
Το green care TAWIP VIOCLEAN είναι το ιδανικό καθαριστικό για όλα τα δάπεδα που αντέχουν στο νερό . Όπως π.χ. 
PVC, λινόλαιο, πέτρα, βερνικωµένο ξύλο κ.ά. Μην το χρησιµοποιείται σε πορώδεις ξύλινες επενδύσεις. Ιδιαίτερα 
κατάλληλο για µεγάλες επιφάνειες όπως αεροδρόµια, σταθµούς µετρό, πολυκαταστήµατα, πολυχώρους, εµπορικά 
καταστήµατα  κ.ά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
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Τρόπος Εφαρµογής: 
Ανάλογα µε το µέγεθος των ρύπων  και τη συχνότητα καθαρισµού η συνιστώµενη δοσολογία είναι 2,5- 7,5ml/L νερού 
για χρήση για µηχανικό και χειρωνακτικό καθαρισµό  . Σε πιο λερωµένες περιοχές η δοσολογία µπορεί να αυξηθεί . 
Το TAWIP VIOCLEAN είναι καλύτερο να χρησιµοποιηθεί  µέσω δοσοµετρικού συστήµατος . Η σωστή δοσολογία 
µειώνει το κόστος και ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σηµειώσεις:
Η συνιστώµενη δοσολογία διασφαλίζει το κόστος και ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις στο περιβάλλον.  Κρατήστε το µακριά 
από παιδιά. Μην αναµιγνύετε µε άλλα προϊόντα.  Αποφύγετε να εισπνέετε προϊόν κατά τον ψεκασµό.
Προϊόν για επαγγελµατική χρήση. Το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας διατίθεται σε επαγγελµατίες χρήστες εφόσον

ζητηθεί. ∆ίνετε µόνο άδειες συσκευασίες σε ειδικούς χώρους απορριµµάτων. Προφυλάξτε το από την παγωνιά.
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