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Υψηλής απόδοσης στεγνωτικό για
πλυντήρια πιάτων
- Για μαλακά έως μέτριας σκληρότητας νερά.
Οικολογικό/ Κοινωνικό:
Κοινωνικό:
Το προϊόν green care BRILLANT PERFECT
είναι ένα
εξειδικευμένο στεγνωτικό υγρό , 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 BRILLANT PERFECT έχει δημιουργήσει την τέλεια
ισορροπία μεταξύ της ύψιστης απόδοσης καθαρισμού και της
συνέπειας προς την οικολογία.
Το προϊόν green care BRILLANT PERFECT είναι απαλλαγμένο
από σημάνσεις και επομένως χωρίς επικίνδυνα συστατικά με βάση
τη νομοθεσία των χημικών.
Σύμφωνα με τον κανονισμό OECD 302 B (DOC διατάξεις),
επιτυγχάνεται η εξάλειψη του 99% σε 28 μέρες και η διάσπαση
των οργανικών ενώσεων κατά 82% σε 28 μέρες. Επομένως το
green care BRILLANT PERFECT είναι σχεδόν ολοκληρωτικά
βιοδιασπώμενο.
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 BRILLANT PERFECT (δείτε παρακάτω
τα πλήρη στοιχεία της σύνθεσης) προέρχεται κατά 65% από
ανανεώσιμες φυσικές πηγές. Ο σκοπός της σειράς green care
είναι η συνεχής αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών.
Το green care BRILLANT PERFECT 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.

Πλήρης σύσταση:

5-5%nonionic surfactants,(fatty alcohol alkoxylate,alkyl
glucoside),<5%anionic surfactants(alkylsulfate).Other
ingredients:water,fermentation alcohol,citric acid.
pHvalueapprox.2.
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- Για μαλακά έως μέτριας σκληρότητας νερά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Απόδοση :
- επιταχύνει το χρόνο στεγνώματος εξαιτίας των υψηλά αποτελεσματικών διαβρεκτών και αλκοολών που
περιέχει
- αποτρέπει το σχηματισμό αλάτων στα πιάτα εξαιτίας του οργανικού οξέως
- δίνει λάμψη σε γυαλικά, μαχαιροπήρουνα και πιάτα
- εξουδετερώνει τα αλκαλικά υπολείμματα του καθαρισμού εξαιτίας του οξέος
- άμεση διάλυση
- Χαμηλού αφρισμού
-Παράγεται σε μεγάλο ποσοστό από ανανεώσιμες πρώτες ύλες.
Περιοχή Εφαρμογής:
Εφαρμογής:
Για όλους τους τύπους πλυντηρίων πιάτων. Πλυντήρια tunnel και μονόκαδα. Κατάλληλο για όλα τα
ανθεκτικά σε οξύ πιατικά και μαχαιροπήρουνα.
Τρόπος εφαρμογής:
εφαρμογής:
Συνιστάται συμπυκνωμένη εφαρμογή με αυτόματο σύστημα δοσολόγησης. Να χρησιμοποιείται σε εφαρμογή
με το green care ENERGY PERFECT .
Η πλύση να γίνεται με γεμάτο κάδο. Να μην αφήνετε σε λειτουργία το πλυντήριο για μεγάλα χρονικά
διαστήματα όταν δεν χρησιμοποιείται. Αποφεύγετε την μεγαλύτερη ή μικρότερη δοσολογία του
απορρυπαντικού. Να χρησιμοποιείτε τη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.
Συμβουλές:
Συμβουλές:
Να χρησιμοποιείται μόνο για επαγγελματική χρήση. Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να
απορρίπτονται τελείως κενά με ασφαλή τρόπο σε ειδικούς κάδους απόρριψης. Το Δελτίο δεδομένων
ασφαλείας διατίθεται εφόσον ζητηθεί σε επαγγελματίες χρήστες.

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