
CREAM cleaner

Hållbarhetsinformaon

Hållbar utveckling och
produkon

EMAS:
■ Konnuerlig förbäring

av miljöprestanda 
■ Årlig

hållbarhetsredovisning 
■ Energi- och

vaenhantering
■ Social rävisa 

DIN ISO 14001:
■ Konnuerliga

förbäringar för a
minska avfall och CO2-
utsläpp samt besparing
av energi, vaen- och
materialförbrukning 

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig förbäring

av energihantering:
prestanda, effekvitet,
säkerhet, användning och
konsumon. 

A.I.S.E. - Charter:
■ Säker och hållbar

llverkning av
rengöringsprodukter 

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig förbäring

av hanteringsprocesser
och kundnöjdhet 

■ Etablerat
kvalitetshanteringssystem
i produktutveckling och
produkon 

Skurkräm

■ Miljöeffekv prestanda med miljöeffekv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt

■ Cerfierat med det europeiska miljömärket  (DE/020/381)
■ Registrerat i den posiva listan „die Umweltberatung“
■ Fullständigt uteslutande av giiga och skadliga material
■ Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentraon

Fullständig biologisk nedbrytbarhet
■ CREAM cleaner med alla dess ingredienser är helt biologiskt nedbrytbar och har påvisat denna

vikga egenskap i e ackrediterat mineraliseringstest enligt OECD 302 B-standarden*

*för mer informaon, gå ll www.wmprof.com

Intensiv användning av förnybara resurser - konnuerlig ökning av återanvändningsandelen
■ Produkon med omfaande användning av förnybara råvaror och energi med hjälp av 100 %va

enkra, solenergi och jordvärme
■ Produkon i stor utsträckning oberoende av råolja: 45% av organiskt kol som bearbetas i 

CREAM cleaner kommer från förnybara växtresurser som möjliggör en produkon i stor 
utsträckning oberoende av råolja

■ Akv vaenhantering upprähåller egen färsk- och avloppsvaenrening

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Tradionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling
■ Mer än 30 år som föregångare inom hållbar produktutveckling
■ Smarta hygienlösningar säkerställer lönsam llväxt
■ Betro varumärk

Professionell användarutbildning och support på plats för hållbara hygienlösningar
■ Omfaande kunskapsöverföring genom kvalificerade rengöringskonsulter
■ Anpassade hygienplaner och rengöringsrekommendaoner opmerar din verksamhet och

rengöringsruner
■ Ökat servicevärde och stärkt företagsrykte



CREAM cleaner

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 

Manuell dosering:
applicera några
stänkpå den smutsiga
ytan.

Eller applicera
påen fukg trasa/
mjuksvamp och
gnugga påytan.

Skölj noggrant.

Använd inte
hårdaskursvampar.

Skurkräm
■ Krafull rengöring ■ Materialvänligt ■ 75% ytakva ämnen i europeisk rapsolja

Produktprofil

■ CREAM cleaner är e ekologiskt sammansa skurmedel för hårda ytor i utrymmen för sanitet och
livsmedelshantering.Det säkerställer effekv rengöring tack vare 75% ytakva ämnen som är baserade på europeisk
rapsolja, samdigt aktar biologiska rytmer, tar hand om folkhälsan och städpersonalens säkerhet.

■ Samdigt som den förbärar arbetssäkerheten – jämfört med aktuella produkter är den mindre aggressiva hantera
- avlägsnar den snabbt envis smuts/kalk utan a repa ytan.

■ Låg användningskostnad – i motsats ll andra rengöringsmedel behövs endast en liten mängd avprodukten.
■ Huvudsakligen sammansa av förnybara resurser, tar CREAM lemon ansvar för kommande generaoner.

Användningsområde

■ CREAM cleaner passar idealiskt för rengöring av ytor av all keramik, emalj och rosri stål i köket och
sanitetsutrymmen.

■ CREAM cleaner är skonsam mot huden och ytor och särskilt avsedd a ta bort avlagringar från glasytor, glaskeramik
och indukonshällar.

■ Var försikg med känsliga ytor av plast: blanka ytor kan maas, maa ytor kan poleras.

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. Förvaras oåtkomligt för barn. Blanda inte med andra produkter. Förmer
informaon, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Frostkänslig.
Miljö: Rä dosering sparar pengar och minimerar miljöpåverkan. Jämfört med andra produkter är mindremängd
nödvändig. Lämna bara in helt tom förpackning ll återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 715777  10 x 500 mL

pH-värde 10

Din betrodda partner på plats

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


