TANET SR 15
Πληροφορίες για τη βιωσιµότητα
Υψηλής απόδοσης καθαριστικό γενικής χρήσης
µε βάση την αλκοόλη
Οικολογία / Κοινωνικά στοιχεία:
green care TANET SR 15 είναι ένα ειδικό καθαριστικό συντήρησης, που
σχεδιάστηκε σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Το TANET SR 15
ανήκει στην πρωτοποριακή γενιά προϊόντων green care E3 που χαρακτηρίζεται για
την εξαιρετική καθαριστική της απόδοση, οικολογία και οικονοµία.
Χρησιµοποιώντας επιλεγµένες, υψηλής απόδοσης πρώτες ύλες και
εγκαταλείποντας εντελώς (οικο)τοξικολογικά µολυσµατικά περιεχόµενα, το green
care TANET SR 15 έχει δηµιουργήσει την τέλεια ισορροπία µεταξύ ύψιστης
καθαριστικής απόδοσης και οικολογικής συνέπειας.
Το green care TANET SR 15 είναι µη επικίνδυνο προϊόν σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία για τα χηµικά προϊόντα και εποµένως δεν επισηµαίνεται.
Χάρη στην ειδική του σύνθεση το green care TANET SR 15 πληρεί όλες τις υψηλές
προδιαγραφές για την Ευρωπαϊκή Οικολογική Ετικέτα «European Ecolabel» (έχει
γίνει σχετική αίτηση), καθώς και για την Οικολογική Ετικέτα «Nordic Ecolabel
(SWAN nr.: 526-157)», 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 98% µετά από 28 ηµέρες
και η ορυκτοποίησή του κατά 98% µετά από 28 ηµέρες. Εποµένως, το green
care TANET SR 15 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 TANET SR 15 (δείτε παρακάτω
τα πλήρη στοιχεία της σύνθεσης) προέρχεται κατά 63% 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% ανιονικά τασιενεργά (sodium laurylethersulfate), µη ιονικά τασιενεργά (sugar
surfactants APG, fatty alcohol EO/PO Addukt), σάπωνες (plant based oleic acid),
άρωµα, phenoxyethanol.
Άλλα συστατικά: νερό, γλυκοαιθέρας, χρωστική
pH value περίπου. 8,5
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Απόδοση:
- Υψηλής απόδοσης καθαριστικό γενικής χρήσης µε εξαιρετικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
- Εξαιρετικά υψηλή επίδοση χάρη στην ύψιστη καθαριστική απόδοση
- Πολύ υψηλή διαβρεκτική ικανότητα ακόµη και σε υδρόφοβες επιφάνειες
- Καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολείµµατα και γραµµές
- Υψηλή απόδοση σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις χρήσης, ήδη από 0,25%
- ∆ιασφαλίζει βέλτιστη συνείδηση σαν υλικό
- Ιδανικό για σφουγγάρισµα σε όλα τα δάπεδα και τις επιφάνειες ανθεκτικές στο νερό.
- Χαµηλού αφρισµού για χρήση σε αυτόµατα µηχανήµατα πλύσεως-στεγνώσεως δαπέδων
- Παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσιµες πρώτες ύλες

Τοµέας Εφαρµογής:
Το green care TANET SR 15 είναι το ιδανικό καθαριστικό συντήρησης για αποτελεσµατικό, φιλικό προς το
περιβάλλον καθαρισµό όλων των επιφανειών αντιστατικών στο νερό, όπως πλαστικό, πέτρα, λάστιχο, λινόλαιο,
PVC, κλπ. Ιδιαίτερα κατάλληλο για δάπεδα επιστρωµένα µε παρκετίνη. Επιπλέον, κατάλληλο για όλες τις
επιφάνειες που πλένονται, όπως πλαστικό, γυαλί, κεραµικά, µέταλλο, βερνικωµένες επιφάνειες.
Τρόπος Εφαρµογής:
Για συνήθη βρωµιά το green care TANET SR 15 χρησιµοποιείται σε διάλυση 0.5 % (40ml καθαριστικού σε κουβά
µε 8 λίτρα νερό).
Για επίµονη βρωµιά το TANET SR 15 µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε υψηλότερες συγκεντρώσεις ως και 0,75% αν
χρειαστεί (60ml καθαριστικού σε κουβά µε 8 λίτρα νερό).
Για λίγη βρωµιά, καθώς και για χρήση σε αυτόµατο µηχάνηµα πλύσεως-στεγνώσεως δαπέδων το green care
TANET SR 15 µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάλυση 0.25% (20ml καθαριστικού σε κουβά µε 8 λίτρα νερό).
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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∆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

