
CREAM lemon

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

Šveimo kremas

■ Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai

■ Suteiktas Europos ekologinis ženklas  (DE/020/381)
■ Įtraukta į teigiamą „die umweltberatung“ sąrašą
■ Sudetyje nera nuodingu ir pavojingu medžiagu
■ Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

Visiškai suyra
■ CREAM lemon 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
■ Gamybai nenaudojama žaliavinė naa: 45% proc. organinės CREAM lemon anglies gaunama iš 

atsinaujinančių augalinių išteklių, todėl gamyba yra nepriklausoma nuo žaliavinės naos
■ 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



CREAM lemon

Techninio pobūdžio informacija

Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso nuo
valomos vietos ir
nešvarumų kiekio.
Vadovaukitės
nurodymais.

Rankinis dozavimas:
ant užteršto
paviršiausužpilkite
kelisšlakelius.

Arba suvilgykite
drėgnąšluostę/
minkštąkempinę ir ja
nutrinkitepaviršių.

Gerai nuskalaukite.

nenaudokite
kietųšveimui
skirtųkempinių.

Šveimo kremas
■ Sprus ■ Nekenksmingas ■ 75 proc. aktyviųjų paviršiaus medžiagų – iš Europos
rapsų aliejaus

Produkto aprašymas

■ CREAM lemon – tai ekologiškas kieems sanitarinių ir maisto apdorojimo patalpų paviršiams šveis skirtasšveimo
kremas. Dėl aktyviųjų paviršiaus medžiagų, kurias sudaro 75 proc. Europos rapsų aliejaus, jis užkrina efektyvų
valymą atsižvelgiant į biologinius ciklus, rūpinans žmonių sveikata bei valytojų saugumu.

■ Darbo saugumas: lyginant su dabarniais rankoms švelnesniais gaminiais, ši priemonė greitai pašalina įsisenėjusius
nešvarumus ir kalkių nuosėdas nesubraižant paviršiaus.

■ Ekonomiškumas: priešingai nei naudojant kitus variklius, reikia labai nedidelio priemonės kiekio.
■ Daugiausiai iš atsinaujinančių išteklių pagamintas CREAM lemon, rūpinasi ateies kartomis.

Paskirs

■ CREAM lemon puikiai nka visiems keraminiams, emaliuoems ir nerūdijančio plieno paviršiams valy virtuvėse bei
sanitarinėse patalpose.

■ CREAM lemon valiklis yra švelnus odai bei paviršiams ir ypač skirtas naudo į sklo paviršius, sklo keramikos ir
indukcines kaitlentes įsiskverbusiems nešvarumams valy.

■ Valant jautrius plaskinius paviršius reikia bū atsargiems: blizgūs paviršiai gali nubluk, maniai paviršiaigali im
žvilgė.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Saugo nuo vaikų. Nemaišy su kitais produktais. Daugiau
informacijosieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugo originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Saugo nuo šalčio.
Aplinkosauga: Tinkama dozė taupo pinigus ir sumažina poveikį aplinkai. Lyginant su kitais produktais – pakankalabai
mažo kiekio. Galima išmes k visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 715798  10 x 500 mL

pH reikšmė 10

Jūsų pakimas partneris

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


