
BRILLANT ultra

Informacija apie tv arumą

Tvari plėtra ir gamyba

EMAS:
■ Nuolanis aplinkostaršos

mažinimas
■ Menė tvarumoataskaita
■ Energijos ir

vandensvaldymas
■ Socialinė lygybė

DIN ISO 14001:
■ Nuolat mažinami

išmetamo CO2 kiekiai,
taupoma energija,
vanduo ir medžiagos

DIN ISO 50001:
■ Nuolanis energijos

valdymo gerinimas:
poveikis, efektyvumas,
saugumas, naudojimas ir
suvartojimas.

A.I.S.E. - Charter:
■ Saugi ir tvari valymo

produktų gamyba

DIN ISO 9001:
■ Nuolanis

valdymoprocesų ir
klientųpatenkinimo
rezultatųgerinimas
■ Sukurta produktųkūrimo

ir gamyboskokybės
valdymosistema

Pramoninėms indaplovėms skirta skalavimo
priemonė

■ Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai

■ Suteiktas Europos ekologinis ženklas  (DE/038/049)
■ Sudetyje nera nuodingu ir pavojingu medžiagu
■ Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

Visiškai suyra
■ BRILLANT ultra ir visos sudėtyje esančios medžiagos visiškai suyra. Ši svarbi savybė įrodyta

akredituotu mineralizacijos testu pagal OECD 302 B standartą*

*daugiau informacijos rasite adresu www.wmprof.com

Intensyvus atsinaujinančių šalnių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai
■ Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šalnių

energija
■ Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Sudės
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tradicine vokiška kokybe – jusu ilgaamžio verslo pletra
■ Daugiau kaip 30 metų par produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
■ Sumanūs higienos sprendimai, užkrinantys pelningą augimą
■ Pakimas prekės ženklas

Profesionalus naudotoju apmokymas ir pagalba priimant tvarius higienos sprendimus
■ Kvalifikuo valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
■ Pagal individualius poreikius pritaiky higienos planai ir valymo rekomendacijos, opmizuojančios

jūsų verslo ir valymo procedūras
■ Didesnę paslaugų vertė ir geresnė kompanijos reputacija



BRILLANT ultra

Techninio pobūdžio informacija

Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso nuo
valomos vietos ir
nešvarumų kiekio.
Vadovaukitės
nurodymais.
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Paskirs: Tinka visų
pų indaplovėms.

sudėkite indus
statmenai ir leiskite
nuvarvė.
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Pramoninėms indaplovėms skirta skalavimo
priemonė

■ High performance ■ EU-Ecolabel cerfied ■ For hard water

Produkto aprašymas

■ „BRILLANT ultra“ sudėtyje yra citrinos rūgšes, kurios dėka neutralizuojami ant indų esantys šarminiai  valiklio
likučiai.
■ „BRILLANT ultra“ pasižymi puikiais rezultatais, taip pat esant kietam vandeniui ir sudėngoms sąlygoms, suteikdamas

didelį blizgesį sklams, stalo įrankiams ir indams.
■ Didelė „BRILLANT ultra“ tvarių paviršinio aktyvumo medžiagų ir alkoholio koncentracija užkrina didelį efektyvumą ir

pagreina džiovinimo procesus, todėl sutaupoma lėšų ir laiko.
■ Puikūs valymo rezultatai naudojant kartu su „ENERGY ultra“.
■ „BRILLANT ultra“, kurio idžiąją dalį sudaro atsinaujinantys ištekliai, prisiima atsakomybę už ateies kartas.

Paskirs

■ BRILLANT ultra is suitable for all kinds of dishwashers, e.g., big ribbon and single-tank machines.
■ Suitable for all dishes and cutleries.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugo originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
Aplinkosauga: Galima išmes k visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 715943  2 x 5 L
Užsakymo Nr. 715944  1 x 10 L

pH reikšmė 2

Jūsų pakimas partneris

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


