
Nachhaltigkeitsinformation

WC MINT

Οικολογικό καθαριστικό τουαλέτας

Οικολογία / Κοινωνικές επιρροές:

Το προϊόν green care WC MINT είναι ένα εξειδικευµένο

καθαριστικό τουαλέτας, 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
WC MINT έχει δηµιουργήσει την τέλεια ισορροπία µεταξύ της

ύψιστης απόδοσης καθαρισµού και της συνέπειας προς την

οικολογία.

Το προϊόν green care WC MINT δεν έχει επισηµάνσεις και ως εκ

τούτου δεν χαρακτηρίζεται επικίνδυνο σύµφωνα µε το Νόµο

περί χηµικών ουσιών.

Σύµφωνα µε τον κανονισµό OECD 302 B (DOC διατάξεις),
επιτυγχάνεται η εξάλειψη του 100% σε 28 µέρες και η διάσπαση

των οργανικών ενώσεων κατά 91% σε 28 µέρες. Εποµένως το

green care WC MINT είναι σχεδόν ολοκληρωτικά βιοδιασπώµενο.

∆ιαθέτει πιστοποίηση CRADLE-to-GRADLE.

Τα προϊόντα green care παράγονται µε τη χρήση ανανεώσιµων

Πληροφορίες για τη βιωσιµότητα

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 WC MINT (δείτε παρακάτω τα πλήρη

στοιχεία της σύνθεσης) προέρχεται κατά 92% από ανανεώσιµες

φυσικές πηγές. Ο σκοπός της σειράς green care είναι η συνεχής

αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιµων πηγών.

Τα προϊόντα green care παράγονται 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% anionic surfactants (sodium laureth sulphate), perfumes
Specific ingredients: water, citric acid, xanthan gum, ecofriendly 
complexing agent based on amino acid, food colour (E
102, E 133)

pH value approx. 2
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Απόδοση:
�Όξινο καθαριστικό  µε φυσικούς διαλυτοποιητές
�Ισχυρή δράση καθαρισµού όλων των συνηθισµένων ρύπων σε τουαλέτες.
�O ειδικός σχεδιασµός του µπουκαλιού εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη εφαρµογή
�Αποτέλεσµα που διαρκεί 
�Άρωµα µέντας
�Παράγεται σε µεγάλο ποσοστό από ανανεώσιµες πρώτες ύλες

Περιοχή Εφαρµογής: 
Το green care WC MINT µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις ανθεκτικές στα οξέα επιφάνειες .

Πληροφορίες για τη βιωσιµότητα

Τρόπος Εφαρµογής:
Ψεκάστε  green care WC ΜΙΝΤ απευθείας στη λεκάνη και κάτω από τη στεφάνη της τουαλέτας 
.Αφήστε το για µερικά λεπτά  βουρτσίστε ελαφρά και ξεβγάλετε. Για επίµονους ρύπους αφήστε 
το όλη τη νύχτα.

Συµβουλές:
Η σωστή δοσολογία εξοικονοµεί κόστος και προστατεύει το περιβάλλον. Μην το αναµειγνύεται 
µε άλλο προϊόντα. Το προϊόν προορίζεται για επαγγελµατική χρήση. Το ∆ελτίο ∆εδοµένων 
Ασφαλείας διατίθεται εφόσον ζητηθεί για επαγγελµατίες χρήστες. Αυτό το υλικό και το δοχείο του 
πρέπει να απορρίπτονται τελείως κενά µε ασφαλή τρόπο σε ειδικούς κάδους απόρριψης. 
Μακριά από τα παιδιά. Προφυλάξτε το από την παγωνιά.
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