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Οικολογικό καθαριστικό γυάλινων
επιφανειών
Οικολογικό/Κοινωνικό:
Το προϊόν green care LINAX COMPLETE είναι ένα εξιδικευµένο
αφαιρετικό παρκετίνης, σχεδιασµένη 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 LINAX COMPLETE έχει δηµιουργήσει την
τέλεια ισορροπία µεταξύ της ύψιστης απόδοσης καθαρισµού και της
συνέπειας προς την οικολογία.
Το green care LINAX COMPLETE 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 LINAX COMPLETE
ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών
των προϊόντων Nordic Ecolabel (SWAN Reg. No. 551-038) 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 (evaluation og DOC),
επιτυγχάνεται η εξάλειψη του 100% .
Το green care LINAX COMPLETE 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 LINAX COMPLETE (δείτε παρακάτω τα πλήρη στοιχεία της
σύνθεσης) προέρχεται κατά 100% από ανανεώσιµες φυσικές πηγές.
Τα προϊόντα green care παράγονται 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 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 παρουσίαση της απόδοσης και τις
περιβαλλοντικά σωστές υπηρεσίες καθαρισµού.
Πλήρης Σύσταση:
<5% anionic surfactants (sodium alkyl sulfate), non-ionic surfactants (fatty
alcohol EO adduct), soap (coconut oil)
Specific ingredients: water, glycol ether
pH: περίπου 10
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Απόδοση:
• Υψηλής ποιότητας αφαιρετικό παρκετίνης πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Nordic Ecolabel
•Aποµακρύνει αποτελεσµατικά κατάλοιπα από παρκετίνη
•Αντιολισθητικό & άοσµο
• φιλικό προς το δέρµα µε ουδέτερο pH
Περιοχή εφαρµογής:
Το green care LINAX COMPLETE είναι κατάλληλο για όλα τα δάπεδα που είναι ανθεκτικά στο νερό.
Ιδανικό για χρήση σε ελαστικά δάπεδα, pvc, καουτσούκ και πλαστικά δάπεδα.
Είναι ακατάλληλο για ξύλινα δάπεδα χωρίς παρκέ, laminate, ή φελλό.
Να χρησιμοποιείται σε χώρους καλά αεριζόμενους. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
Τρόπος Εφαρµογής:
Για βαθύ καθαρισμό αφήστε το για πολύ σύντομο χρόνο να δράσει 10 λεπτά, και χρησιμοποιήστε
περιστροφική μηχανή μονού δίσκου με πράσινη τσόχα ή βούρτσα για να καθαρίσετε.(max 30m2 τη φορά)
Απομακρύνετε τις διαλυμένες βρωμιές τελείως. Σφουγγαρίστε μία φορά με καθαρή σφουγγαρίστρα. Δεν
χρειάζεται ξέβγαλμα. Συνιστάται να δουλέψετε το δάπεδο σε μικρά τμήματα για να αποφύγετε την ενέργεια του
στεγνώματος.
Η σωστή δοσολογία εξοικονοµεί κόστος και προστατεύεται το περιβάλλον.
Συµβουλές:
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για επαγγελµατική χρήση. Μακριά από παιδιά. Μην το αναµιγνύετε µε άλλα
προϊόντα. Μην το εισπνέεται. 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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