
ENERGY easytabs

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

Tabletės indaplovėms keturi viename

■ Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai

 

■ Suteiktas Europos ekologinis ženklas  (DK/015/001)
■ Įtraukta į teigiamą „die umweltberatung“ sąrašą
■ Sudetyje nera nuodingu ir pavojingu medžiagu
■ Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

Visiškai suyra
■ ENERGY easytabs 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: 56% proc. organinės ENERGY easytabs anglies gaunama iš

atsinaujinančių augalinių išteklių, todėl gamyba yra nepriklausoma nuo žaliavinės naos
■ Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Sudės
15-30% deguonies pagrindo balinimo priemonių, <5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (riebalų alkoholio
elenoksido aduktas), polikarboksilatų, fermentai
Tikslios sudedamosios dalys: natrio citratas, natrio karbonatas, natrio disilikatas, rapsų aliejus, glicerinas,
polielenglikolis

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



ENERGY easytabs

Techninio pobūdžio informacija

Naudojimas ir dozavimas

Vadovaukitės
nurodymais.

Paruošimas: Prieš
dėdami indus į
indaplovę, nuo jų
pašalinkite visus
maisto likučius.

Dozavimas: 1 tabletę
įdėkite į tuščią
indaplovės dalytuvą.

Gerai veikia žemose
temperatūrose (55 °C).

Nuo kalkėjimo saugo
kainimo elementus.

Tabletės indaplovėms keturi viename
■ Daugiafunkcės ■ Lengvai dozuojamos ■ Nekenksmingas

Produkto aprašymas

■ ENERGY easytabs vienoje tabletėje apjungia keturias efektyvaus veikimo savybes.
■ Produkta apraksts. Jauna veida ūdenī šķīstošs pārklājums, kas nesatur mikroplastmasu un pilnībā bioloģiski sadalās,

samazinot atkritumu veidošanās apjomu un padarot ērtāku lietošanu.
■ Ploviklis: Šalina dėmes ir riebalus, kad indai būtų ŠVARŪS. Skalavimo priemonė: Pagreina džiovimą, neleidžia

kaups kalkėms ir priverčia indus ŽVILGĖTI. Atkūrimas: Neleidžia susiformuo baltos spalvos sluoksniui, todėl indai
išlieka RYŠKŪS. Apsauga: Saugo indus, todėl juos naudosite ILGAI.

■ Užkrinamas saugumas, nes priemonėje nėra fosfatų ir kvapiųjų medžiagų.
■ Gaminys nuo kalkėjimo saugo kainimo elementus.
■ Daugiausiai iš atsinaujinančių išteklių pagamintas ENERGY easytabs rūpinasi ateies kartomis.

Paskirs

■ ENERGY easytabs puikiai nka visoms automanėms pusiau profesionalioms ir tradicinėms indaplovėms.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugo originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
Aplinkosauga: Patarimas: rinkitės plovimo žemoje temperatūroje ciklą. Dozavimo instrukcijų laikymasis padeda taupy
energiją, mažina vandens sunaudojimą ir vandens taršą.
Visiškai tuščias talpas aduokite k specialios paskires atliekų šalinimo įmonei.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 715844  5 x 85 tabs

pH reikšmė 11

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


