
GREASE perfect

Informācija par ilg tspējību

Ilgtspējīga attīstība un ražošana

EMAS:
■ Nepārtraukta darbības

uzlabošana vides
aizsardzības jomā

■ Gada pārskats par
ilgtspējību

■ Enerģijas un ūdens
pārvaldība

■ Sociālais taisnīgums

DIN ISO 14001:
■ Nepārtraukta darbības

uzlabošana atkritumu un
CO2 izmešu daudzuma
samazināšanas, enerģijas,
ūdens un materiālu
taupīšanas jomā

DIN ISO 50001:
■ Nepārtraukta enerģijas

pārvaldības uzlabošana:
veiktspēja, efektivitāte,
drošība, lietošana un
patēriņš

A.I.S.E. - Charter:
■ Droša un ilgtspējīga

tīrīšanas produktu
ražošana

DIN ISO 9001:
■ Nepārtraukta pārvaldības

procesu un klientu
apmierinātības līmeņa
uzlabošana

■ Izstrādāta produktu
izstrādes un ražošanas
kvalitātes pārvaldības
sistēma 

Attaukošanas līdzeklis virtuvēm

■ Ekoefektīva darbība un ekoefektīvs produkta dizains

Lietotāja un vides aizsardzība, nodrošinot vislabākos tīrīšanas standartus

  

■ Cradle to CradleTM Gold certified*
■ Piešķirts Eiropas ekosertifikāts  (AT/20/012)
■ Registered in the positive list of ‚DIE UMWELTBERATUNG"
■ Nesatur toksiskos un kaitigos materialus
■ Mazāka koncentrācija nodrošina labāku iedarbību, salīdzinot ar citiem produktiem 

*Cradle to Cradle CertifiedTM ir Cradle to Cradle Products Innovation Institute licencēta sertifikācijas zīme. Produktam ir Cradle to Cradle
CertifiedTM Zelta sertifikācijas līmenis, iepakojums atbilst Sudraba prasībām

Pilnībā bioloģiski noārdāms
■ GREASE perfect ar visām tā sastāvdaļām ir pilnībā bioloģiski noārdāms, un šī svarīgā īpašība tika

apstiprināta akreditētos mineralizācijas testos atbilstoši OECD 302 B standartam*

*sīkākai informācijai apmeklējiet www.wmprof.com

Atjaunojamo resursu intensīva izmantošana – nepārtraukti pieaug atkārtotas izmantošanas
apjoms

■ Ražošana, izmantojot lielu daudzumu atjaunojamo izejmateriālu un 100% hidroelektrisko, saules un
ģeotermālo enerģiju

■ Ražošana nav saistīta ar jēlnaftas izmantošanu: 51% no GREASE perfect izmantotā organiskā oglekļa
daudzuma ir iegūts no atjaunojamiem augu resursiem, ražošanā neizmantojot jēlnaftu

■ Atbildīga un aktīva ūdens pārvaldīšana, patstāvīgi veicot svaigā ūdens un notekūdeņu attīrīšanu

Pilnīga atklātība – tiek norādītas visas sastāvdaļas
<5% nejonu virsmaktīvajām vielām (taukspirta EO piedeva), anjonu virsmaktīvajām vielām (nātrija alkilsulfāts)
Īpašas sastāvdaļas: ūdens, alkanolamīns, ekoloģiski kompleksus veidojoši līdzekļi uz aminoskābes bāzes, spirts, pārtikas
krāsviela (E 102)

Tradicionala vacu kvalitate – noturigas uznemejdarbibas attistibas virziba
■ Celmlauzis ilgtspējīgu produktu izstrādē jau vairāk nekā 25 gadus
■ Gudri higiēnas risinājumi, kas nodrošina peļņu nesošu izaugsmi
■ Uzticams zīmols

Profesionalu lietotaju apmaciba un atbalsts objekta ilgtspejigos higienas risinajumos
■ Visaptverošu zināšanu nodošana ar kvalificētu tīrīšanas konsultantu palīdzību
■ Individuāli higiēnas plāni un tīrīšanas ieteikumi, kas optimizē jūsu uzņēmējdarbības un tīrīšanas

procedūras
■ Pieaugoša pakalpojuma vērtība un nostiprināta uzņēmuma reputācija



GREASE perfect

Tehniskā informācija

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 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86

Lietošana un dozēšana

Dozēt atkarībā no
lietošanas veida un
netīrības pakāpes.
Ievērot sniegtās
instrukcijas. 
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L Manuālā tīrīšana:
uzklājiet uz virsmas un
atstājiet iedarboties uz
10 min.

Drīkst izmantot siltām
krāsnīm vai griliem
(maks. 50 °C)
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lietojiet putošanas
līdzekli.
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l/L Piemērots arī

izmantošanai Tana
tīrīšanas un higiēnas
stacijās.

Attaukošanas līdzeklis virtuvēm
■ Ātrs un efektīvs ■ Elastīgs lietošanā ■ Nesatur smaržvielas

Produkta apraksts

■ GREASE perfect ātri un efektīvi izšķīdina eļļu un taukainus traipus uz visām ūdensizturīgām un sārmizturīgām virsmām
un grīdas segumiem.

■ Tā kā tas ir viegli sārmains, to iespējams izmantot uz daudzām virsmām, vienlaikus nodrošinot augstu attaukošanas
iedarbību.

■ Tas nodrošina ļoti labus rezultātus, izmantojot grūti likvidējamas katlakmens kārtas tīrīšanai, vienlaikus uzlabojot
darba drošību. Tas īpaši attiecas uz zonām, kur atrodas plītis un grili.

■ Šis līdzeklis nesatur smaržvielas.
■ GREASE perfect ir pieejams atkārtoti uzpildāmā izsmidzināšanas pudelē.
■ Tā kā GREASE perfect lielākoties ir izgatavots no atjaunojamiem resursiem un tā specifiskās koncepcijas dēļ, kas

padara šo produktu piemērotu izmantošanai pārtikas apstrādes zonās, tas rūpējas par nākamo paaudzi.

Pielietojuma sfēra

■ GREASE perfect ir piemērots lietošanai pārtikas apstrādes zonās, piemēram, virtuves lešu, griešanas ierīču,
ledusskapju, izlietņu, ierīču, tvaika nosūcēju, plīšu, mikroviļņu krāšņu, konvekcijas krāšņu, sārmizturīgu g rīdas
segumu u.c. tīrīšanai.

■ Tas lieliski noder arī tādu plastmasas virsmu tīrīšanai kā, piemēram, logu rāmji un durvis.

Produkta drošiba, uzglabašana un ar vidi saistitie noradijumi

Drošība: Lietot tikai rūpniecības instalācijās. Sargāt no bērniem. Nedrīkst sajaukt ar citiem produktiem. Neieelpot
izsmidzinātu ražojumu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet drošības datu lapu.
Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā.
Vide: Iesaiņojumu izmest tikai pilnībā iztukšotu. Ražojumu pareizi dozējot, tiek samazinātas izmaksas un līdz
minimumam samazināta ietekme uz vidi.

Preces vienības

Pasūtījuma Nr. 712570  10 x 750 mL
Pasūtījuma Nr. 712574  2 x 5 L

pH vērtība 11

Jūsu uzticams partneris objektā


