
CREAM cleaner

Kestävän kehityksen edot

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

EMAS:
■ Ympäristönsuojeluntason

jatkuvaparantaminen
■ Kestävän

kehityksenvuosirapor
■ Energia- ja vesihuolto
■ Sosiaalinen

oikeudenmukaisuus

DIN ISO 14001:
■ Jäeen ja CO2- päästöjen

jatkuva vähentäminen,
energian, veden ja raaka-
aineiden säästö.

DIN ISO 50001:
■ Energiahuollon

jatkuva parantaminen:
suorituskyky, tehokkuus,
turvallisuus, käyö ja
kulutus.

A.I.S.E. - Charter:
■ Puhdistusaineiden

turvallinen ja kestävä
valmistus.

DIN ISO 9001:
■ Hallintaprosessien ja

asiakastyytyväisyyden
jatkuva kehiäminen

■ Vakiintunut
laatujärjestelmä
tuotekehityksessä ja
valmistuksessa

Hankausneste

■ Ekotehokas suorituskyky ekotehokkaalla tuotesuunnielulla

Käyö- ja ympäristöturvallisuus, paras mahdollinen pesuteho

■ EU-ympäristömerkki  (DE/020/381)
■ ‚die umweltberatung‘ posiivisten aineiden listalla
■ Ei lainkaan myrkyllisiä tai haitallisia aineita
■ Ylivertaista suoritustehoa pienemmillä pitoisuuksilla 

Täysin biohajoava
■ CREAM cleaner kaikkine ainesosineen on täysin biohajoava – ominaisuus, joka on todisteu OECD

302 B -standardin* mukaisessa virallisessa mineralisaaokokeessa*.

*Lisäetoja www.wmprof.com

Uusiutuvat luonnonvarat tehokäytössä – uudelleenkäytön osuus kasvaa jatkuvas
■ Tuotanto pohjautuu uusiutuviin raaka-aineisiin sekä 100-prosenseen vesi-, aurinko-

jamaalämpöenergian käyöön
■ Tuotanto pitkäl raakaöljystä riippumatonta: koska CREAM cleaner sisältää orgaanista 

hiiltä,josta 45% on peräisin uusiutuvista kasvivaroista, sen tuotanto on pitkäl 
raakaöljystäriippumatonta

■ Oma akivinen vesienhoito puhtaan ja jäteveden
Koostumus
Aineosalueelo on käyöturvallisuusedoeessa

Perinteistä saksalaista laatua – kestävän liiketoiminnan kehiämiseen
■ Kestävän tuotekehityksen edelläkävijä yli 30 vuoden ajan
■ Fiksut hygieniaratkaisut kannaavan kasvun takeena
■ Luoteu brändi

Professional user training and on-site support for Sustainable Hygiene Soluons
■ Tietämyksen kaava siirto kouluteujen siivouskonsulen avulla
■ Räätälöidyt hygieniasuunnitelmat ja siivoussuositukset liiketoimintasi ja siivousprosessiesi

opmoinin
■ Vahvistaa palvelujen arvoa ja yrityksen mainea



CREAM cleaner

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Annostelu käyötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Manuaalinen
annostelu:
levitäpieni määrä
likaisellepinnalle.

Tai kaada
kostealleliinalle/
pehmeälle sienelleja
hiero pintaan.

Huuhtele hyvin.

Älä käytä
hankaussieniä.

Hankausneste
■ Tehokkaas puhdistava ■ Materiaaleja säästävä ■ 75 % pinta-aineista koostuu
eurooppalaisesta rapsiöljystä

Tuoteprofiili

■ CREAM cleaner on ekologises suunniteltu hankausneste saniteelojen ja elintarviketeollisuudenkovien pintojen
käsielyyn. ATakaa tehokkaan puhdistuksen eurooppalaiseen rapsiöljyyn perustuvien pinta-aineiden (75 %) ansiosta,
ja huomioi luonnon kiertokulun sekä auaa varmistamaan ihmisten terveyden ja puhtaanapitotyöntekijöiden
turvallisuuden.

■ Parantaa työturvallisuua – muihin markkinoilla oleviin tuoeisiin verrauna se on hellempi käsille – poistaen
samalla pinyneen lian/kalkin nopeas ja pintaa naarmuamaa.

■ Edullinen käyää: muista puhdistusaineista poiketen pieni määrä tuotea riiää.
■ Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva CREAM cleaner kantaa vastuuta tulevista sukupolvista.

Käyökohde

■ CREAM cleaner on tarkoiteu keiön ja saniteelojen keraamisten, emalisten ja ruostumaomastateräksestä
valmisteujen pintojen puhdistamiseen.

■ CREAM cleaner on hellävarainen iholle ja pinnoille. Se on tarkoiteu erityises lasipinnoille, lasikeraamisille ja
indukokeiotasoille.

■ Herkkien muovipintojen kanssa tulee noudaaa varovaisuua: kiiltävät pinnat voivat samentua,
maapinnatkiilloua.

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu

Turvallisuus: Vain ammakäyöön. Ei lasten ulouville. Älä sekoita muiden tuoeiden kanssa.
Lisäetojakäyöturvallisuusedoeessa.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista.
Ympäristö: Oikea annostelu pienentää kustannuksia ja vähentää ympäristövaikutuksia. Tavanomaisiintuoeisiin
verrauna tarvitaan vain vähäinen määrä. Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysintyhjenneynä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 715777  10 x 500 mL

pH-arvo 10

Luoteu kumppanisi kohteessa
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