
GREASE off 

Jätkusuutlikkuse teave

Jätkusuutlik areng ja tootmine

EMAS:
■ Pidev paranevad

keskkonnanäitajad
■ Iga-aastane

jätkusuutlikkuse raport
■ Energia ja vee haldamine
■ Sotsiaalne õiglus

DIN ISO 14001:
■ Pidev jäätmete ja

CO2-emissioonide
vähendamine, samu
energia, vee ja
materjalide säästmine

DIN ISO 50001:
■ Pidev energiahalduse

edendamine: jõudlus,
tõhusus, turvalisus,
kasutus ja tarbimine

A.I.S.E. - harta:
■ Puhastustoodete ohutu ja

jätkusuutlik tootmine 

DIN ISO 9001:
■ Haldusprotsesside ja

kliendirahulolu pidev
tõhustamine

■ Tootearenduses ja
tootmises tõestatud
kvaliteedihalduse
süsteem

Universaalne rasvaeemaldaja kasutamiseks köögis

■ Ökoloogiline tõhusus ja tootedisain

Kasutaja- ja keskkonnasõbralik ning puhastab ülitõhusalt

  

■ Esimene Cradle to CradleTM Gold serfikaadiga*puhastusvahendite tooteseeria
■ EuroopaEcolabel-serfikaadiga  (AT/020/012)
■ Registreeritud Austria keskkonnaliidu ‚die umweltberatung‘ heas nimekirjas
■ Ei sisalda ainsatki toksilist ega kahjulikku ainet
■ Väiksem kontsentratsioon, kuid tõhusam teistest 

*Cradle to Cradle CerfiedTM on serfikaadimärk, mille omanikuks on Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Tootel on Cradle to
Cradle CerfiedTM kuldtase, pakend vastab pronks tasemele, Pihuspea vastab keelatud ainete nimekirja nõuetele.

Taastuvressursside kindel kasutamine ja taaskasutusindeksi pidev tõus
■ Tootmisel kasutatakse palju taastuvaid toormaterjale ja 100% vee, päikese ja maapõue energiat
■ Tootmine on suuremalt jaolt toornaast sõltumatu: tootes GREASE off Quick&Easy kasutatud

orgaaniline süsinik pärineb 41% ulatuses taastuvast taimsest allikast, võimaldades suuremalt jaolt
toota toornaata

■ Akivse veekasutushalduse nimel hoiame töös isiklikku jaama puhta vee ja heitvee jaoks

Täielik läbipaistvus – kõik koossosad
<5% anioonsed pindakivsed ained (naatriumlaurüülsulfaat), amfoteersed pindakivsed ained (kokoamidopropüül
betaiin), mieioonsed pindakivsed ained (rasvalkohol etüleenoksiidi adukt), parfüümid
Spetsiifilised koossained: vesi, keskkonnasõbralikud aminohappel põhinevad kompleksitekid, naatriumtsitraat,
alkanolamiin, alkohol, glütserooli ketaalid, toiduvärv (E 102), kosmeeline värv

Traditsiooniline Saksa kvaliteet – jätkusuutliku eevõtluse mootor
■ Üle 25 aasta jätkusuutliku tootearenduse eesrinnas
■ Nukad hügieenilahendused tagavad kasumi ja kasvu
■ Usaldusväärne kaubamärk

Professionaalne väljaõpe ja kohapealne jätkusuutlike hügieenilahenduste tugi
■ Kogemustega puhastuseksperdid jagavad oma teadmisi
■ Vajadustepõhised hügieeniplaanid ja puhastusnõuanded, mis opmeerivad Teie eevõe ja

puhastamise protseduure
■ Teenuse tõusnud väärtus ja eevõe parem maine 



GREASE off 

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.
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Eemaldage täitepudel
ja pihustage 2-3
korda tootejääkide
eemaldamiseks.
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pealekandmine:
Saab kasutada
metallpindadel. 

Universaalne rasvaeemaldaja kasutamiseks köögis
■ Tugevatoimeline ■ Lihtne kasutada ■ Ökonoomne

Toote profiil

■ Spetsiaalset pindakivsete ainete segu sisaldav GREASE off Quick & Easy on ülitõhus, tagades väljapaistavad
tulemused rasva eemaldamisel. Eemaldab isegi püsivad plekid toiduvalmistamisaladelt.

■ Tänu teisaldatavale doseerimissüsteemile Quick & Easy on ülikontsentreeritud rasvaeemaldajas ühendatud
suurepärased omadused, minimaalne pingutus kasutamisel ja madalad kulud.

■ Et toote pealekandmine on CLP-vaba, on toode kasutajale maksimaalselt ohutu.
■ Peamiselt taastuvatest materjalidest koosnev toode on järgmiste põlvkondade suhtes vastutustundlik.
■ EU ökomärk ja serfikaat Cradle to Cradle" tõendavad, et toode vastab üha suurenevatele nõudmistele keskkonna

kaitsmise osas.

Kasutusala

■ GREASE off Quick & Easy sobib ideaalselt kõikide vee- ja leelisekindlate pindade puhastamiseks köögis ning teistel
toiduvalmistamisaladel. Sobib kasutamiseks toiduvalmistamisalade nagu köögilede, lõikamisseadmete, külmikute,
valamute, köögiseadmete, aurukubude, ahjude, mikrolaineahjude, konvektsioonahjude jms puhastamiseks.

■ Mie kasutada leelisetundlike pindade puhastamiseks.
■ Ärge kasutage alumiiniumil või messingil.
■ Süsteemi QUICK & EASY kasutamisel soovitame vahetada ve iga 24 tunni järel.

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised

Ohutus: Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Hoida lastele käesaamatus kohas. Mie segada kokku
teiste toodetega.
Pihustamisel mie sisse hingata. Kontrollige varjatud kohas enne materjali vastupidavust. Lisateabe saamiseks vaadake
ohutuskaar.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib viia vaid täies tühja pakendi. Õiges doseerides säästate raha ja keskkonda.
Võrreldes teiste puhastusvahenditega kulub seda toodet väike kogus.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 713684  6 x 325 mL

pH-väärtus: 11

Teie usaldusväärne partner

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


