
Καθαριστικό χώρων υγιεινής φιλικό για το 
περιβάλλον

SANET perfect

Πληροφορίες για τη βιωσιµότητα

Οικολογία / Κοινωνία:
Το green care SANET perfect είναι ένα εξειδικευµένο αφαλατικό και
καθαριστικό συντήρησης για χώρους υγιεινής, που σχεδιάστηκε

σύµφωνα µε τις αρχές ενός βιώσιµου περιβάλλοντος. Μέσω των

επιλεγµένων πρώτων υλών υψηλής απόδοσης που χρησιµοποιούνται

και της πλήρους εγκατάλειψης (οικο)τοξικολογικών µολυσµατικών

συστατικών, το green care SANET perfect έχει δηµιουργήσει την τέλεια
ισορροπία µεταξύ τέλειου καθαριστικού αποτελέσµατος και συνέπειας

προς την οικολογία.

Το green care SANET perfect δεν επισηµαίνεται και για το λόγο αυτό

δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο υλικό σύµφωνα µε τους όρους

της νοµοθεσίας για τα Χηµικά προϊόντα.

∆ιαθέτει πιστοποίηση CRADLE-to-GRADLE.

Χάρη στην εξειδικευµένη του σύνθεση, το green care SANET perfect
ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικολογικής
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ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικολογικής

ετικέτας (EU Ecolabel: DE/20/235) και εποµένως υπερβαίνει τις

αποτελεσµατικές νοµικές απαιτήσεις για την περιβαλλοντική

συµβατότητα των προϊόντων καθαρισµού.

Τα προϊόντα green care παράγονται σύµφωνα µε εκτεταµένη χρήση

ανανεώσιµων πρώτων υλών, το οποίο επιτρέπει µια παραγωγή που
είναι ευρέως ανεξάρτητη του αργού πετρελαίου και ως εκ τούτου έχει

µια ευνοϊκή επίδραση στην ισορροπία του κλίµατος. Η επεξεργασία του
οργανικού άνθρακα στο green care SANET perfect (βλέπε παρακάτω
την πλήρη λίστα µε τα συστατικά) προέρχεται κατά 87% από τις

ανανεώσιµες φυτικές πηγές. Έχει ανακοινωθεί ότι στόχος της

κατηγορίας προϊόντων green care είναι να αυξάνει το επίπεδο των

ανανεώσιµων πηγών συνεχώς.

Τα προϊόντα green care παράγονται αποκλειστικά στη Γερµανία και την
Αυστρία υπό υψηλή ασφάλεια και κοινωνικά πρότυπα και υπόκεινται σε

αυστηρές απαιτήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητάς τους.

Η εταιρία µας υποχρεώνει τον εαυτό της, στο πλαίσιο ενός συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται στο EMAS για µόνιµη

βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων και απελευθερώνει

ετήσια έκθεση βιωσιµότητας. Μέσω αυτών των εθελοντικών υπηρεσιών

είναι σηµαντική η υπέρβαση των απαιτήσεων της παγκόσµιας

καθιερωµένο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης (DIN ISO 14001).

Η tana Professional προσφέρει εκπαίδευση και σεµινάρια στην

εκτέλεση τεχνικά και περιβαλλοντικά κατάλληλες υπηρεσίες καθαρισµού

στους πελάτες της.

Σύνθεση:
< 5% ανιονικά τασιενεργά (sodium-alkylsulfate), µη ιονικά τασιενεργά 
(fattyalkohol-ethoxylates), αρώµατα.
Άλλα συστατικά : νερό, κιτρικό οξύ, µεθανοσουλφονικό οξύ, χρωστικές 
τροφίµων (E 124).  

pH:  περίπου 0,6



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SANET perfect

Απόδοση: 

• Καθαριστικό συντήρησης και αφαλάτωσης µε εξαιρετικές περιβαλλοντικές ιδιότητες
• Ισχυρό ενάντια σε λίπος, ασβέστη, επικαθίσεις σαπουνιού και άλλους ρύπους τυπικούς για χώρους υγιεινής, λόγω ενός 
νέου συνδυασµού επιφανειοδραστικών ουσιών και οξέων 

• Μειωµένου αφρισµού, κατάλληλο για χρήση σε αυτόµατες µηχανές πλύσεως δαπέδων
• Αποτελεσµατικό σε χαµηλές συγκεντρώσεις χρήση ξεκινώντας από 0,25% 
• Αφήνει µια ευχάριστη µυρωδιά µετά τον καθαρισµό 
• Χαµηλό pH εξασφαλίζει γρήγορη και εύκολη αφαλάτωση ακόµη και επίµονων επικαθίσεων 
• Νέος συνδυασµός επιφανειοδραστικών µειώνει τις επιπτώσεις στο δέρµα 
• ∆εν επισηµαίνεται µε ετικέτα κινδύνου 
• Πιστοποιηµένο µε οικολογικό σήµα (λουλούδι της ΕΕ) - Eco-label certified (EU Flower)
• Κατασκευασµένο σε µεγάλο βαθµό από ανανεώσιµες πηγές

Πληροφορίες για τη βιωσιµότητα
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• Κατασκευασµένο σε µεγάλο βαθµό από ανανεώσιµες πηγές

Τοµέας εφαρµογής: 

Το green care SANET perfect είναι κατάλληλο για χρήση σε όλα τα ανθεκτικά σε οξέα επιφάνειες στον τοµέα της υγιεινής.
Μην το χρησιµοποιείτε σε µάρµαρο και άλλα υλικά που δεν αντέχουν σε οξέα. Μην χρησιµοποιείτε το συµπυκνωµένο προϊόν
σε τεχνητά (πλαστικά) υλικά.

Εφαρµογή:
Καθαρισµός συντήρησης: ελαφροί λεκέδες µπορούν να αφαιρεθούν µε green care SANET perfect σε συγκέντρωση 0,25% 
(γεµίστε 20 ml καθαριστικό σε νερό 8 λίτρα), για κανονικούς ρύπους χρησιµοποιήστε green care SANET perfect σε 
αραίωση 0,5 έως 1% (40-80 ml καθαριστικό σε νερό 8 λίτρα). Στην περίπτωση επίµονων ρύπων, αυξήστε την συγκέντρωση 
µέχρι 2,5% (γεµίστε 200 ml σε κουβά µε νερό 8 λίτρα). Χρησιµοποιήστε ένα πανί για να σκουπίσετε την επιφάνεια. 
Ξεπλύνετε καλά µετά τον καθαρισµό. 
Αφαλάτωση: Για επίµονους ρύπους και για τη χρήση σε λεκάνες τουαλέτας χρησιµοποιήστε SANET perfect χωρίς αραίωση. 
Αφήστε το διάλυµα να δράσει για λίγα λεπτά και ξεπλύνετε καλά την επιφάνεια µε καθαρό νερό µετά. Χρησιµοποιήστε 
προστατευτικά γάντια για χειρονακτική χρήση.

Σηµειώσεις:.
Η σωστή δόση συνεπάγεται οικονοµία και ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Να φυλάσσεται µακριά από παιδιά. 
Μην αναµιγνύετε µε άλλα προϊόντα. Προϊόν που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση. ∆ελτίο δεδοµένων 
ασφαλείας παρέχεται κατόπιν αιτήµατος για επαγγελµατίες χρήστες. Μόνο εντελώς άδειες συσκευασίες διατίθενται σε ειδικό 
διαθέτη αποβλήτων.

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


