
GREASE perfect

Hållbarhetsinformation

Hållbar utveckling och
produktion

EMAS:
■ Kontinuerlig förbättring

av miljöprestanda 
■ Årlig

hållbarhetsredovisning 
■ Energi- och

vattenhantering
■ Social rättvisa 

DIN ISO 14001:
■ Kontinuerliga

förbättringar för att
minska avfall och CO2-
utsläpp samt besparing
av energi, vatten- och
materialförbrukning 

DIN ISO 50001:
■ Kontinuerlig förbättring

av energihantering:
prestanda, effektivitet,
säkerhet, användning och
konsumtion. 

A.I.S.E. - Charter:
■ Säker och hållbar

tillverkning av
rengöringsprodukter 

DIN ISO 9001:
■ Kontinuerlig förbättring

av hanteringsprocesser
och kundnöjdhet 

■ Etablerat
kvalitetshanteringssystem
i produktutveckling och
produktion 

Köksavfettning

■ Miljöeffektiv prestanda med miljöeffektiv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt

  

■ Cradle to CradleTM Gold certified*
■ Certifierat med det europeiska miljömärket  (AT/20/012)
■ Registered in the positive list of ‚DIE UMWELTBERATUNG"
■ Fullständigt uteslutande av giftiga och skadliga material
■ Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentration 

*Cradle to Cradle CertifiedTM är ett certifieringsmärke licensierat av Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Produkten har varit
Cradle to Cradle CertifiedTM på Guld-nivå, förpackningen uppfyller kraven på Silver-nivå

Fullständig biologisk nedbrytbarhet
■ GREASE perfect med alla dess ingredienser är helt biologiskt nedbrytbar och har påvisat denna

viktiga egenskap i ett ackrediterat mineraliseringstest enligt OECD 302 B-standarden*

*för mer information, gå till www.wmprof.com

Intensiv användning av förnybara resurser - kontinuerlig ökning av återanvändningsandelen
■ Produktion med omfattande användning av förnybara råvaror och energi med hjälp av 100 %

vattenkraft, solenergi och jordvärme
■ Produktion i stor utsträckning oberoende av råolja: 51% av organiskt kol som bearbetas i GREASE

perfect kommer från förnybara växtresurser som möjliggör en produktion i stor utsträckning
oberoende av råolja

■ Aktiv vattenhantering upprätthåller egen färsk- och avloppsvattenrening

Full transparens - komplett innehållsdeklaration
<5% nonjoniska tensider (fettalkohol-EO-addukt), anjoniska tensider (natriumalkylsulfat)
Särskilda ingredienser: vatten, alkanolaminer, ekologisk kombinerbar aminosyrabaserad komplexbildare, alkohol,
livsmedelsfärg (E 102)

Traditionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling
■ Mer än 25 år som föregångare inom hållbar produktutveckling
■ Smarta hygienlösningar säkerställer lönsam tillväxt
■ Betrott varumärk

Professionell användarutbildning och support på plats för hållbara hygienlösningar
■ Omfattande kunskapsöverföring genom kvalificerade rengöringskonsulter
■ Anpassade hygienplaner och rengöringsrekommendationer optimerar din verksamhet och

rengöringsrutiner
■ Ökat servicevärde och stärkt företagsrykte



GREASE perfect

Teknisk information

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 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

Användning och dosering

Dosering i förhållande
till användning och
nedsmutsningsgrad. 
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L Manuell rengöring:
Levitä pinnalle ja anna
vaikuttaa 10 min.

Kan användas i varma
ugnar för grillar (max.
50°C)
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L Kan även användas
i tana rengörings- &
hygienstation.

Köksavfettning
■ Snabbt & effektivt ■ Flexibel användning ■ Parfymfri

Produktprofil

■ GREASE perfect löser upp olje- och fettfläckar snabbt och effektivt på alla vatten- och alkaliresistenta ytor och golv.
■ Tack vare dess milda alkalitet kan det användas på flertalet ytor med en hög avfettningsgrad.
■ Samtidigt som arbetssäkerheten förbättras uppnås mycket bra resultat vid användning på svårbearbetade

beläggningar. Särskilt för ugnar och grillar.
■ Parfymfri.
■ GREASE perfect har en påfyllningsbar sprayflaska.
■ Huvudsakligen tillverkad av förnybara resurser och tack vare dess specifika sammansättning, vilken gör användning

av denna produkt lämplig för områden där livsmedel hanteras, tar GREASE perfect ansvar för kommande
generationer.

Användningsområde

■ GREASE perfect passar för områden där livsmedel hanteras så som köksbänkar, skärmaskiner, kylskåp, tvätthoar,
apparater, kökskåpors, ugnar, mikrovågsugnar, varmluftsugnar, alkaliresistenta golvmaterial, mm.

■ Det är även utmärkt för rengöring av plastytor som t.ex. fönsterkarmar och dörrar.

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. Förvaras oåtkomligt för barn. Blanda inte med andra produkter. Undvik
inandning av sprejade produkter. För mer information, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Lämna bara in helt tom förpackning till återvinning. Rätt dosering sparar pengar och minimerar miljöpåverkan.

Försäljningsenheter

Ordernr. 712570  10 x 750 mL
Ordernr. 712574  2 x 5 L

pH-värde 11

Din betrodda partner på plats


