
CREAM cleaner

Informácie o udržateľnosti

Trvalo udržateľný rozvoj a
výroba

EMAS:
■ Kontinuálne zlepšovanie

vplyvu na životné
prostredie

■ Ročná správa o
udržateľnosti

■ Energetický management
a vodné hospodárstvo

■ Sociálna férovosť

DIN ISO 14001:
■ Kontinuálne zlepšovanie

znižovaním odpadu a
emisií CO2, šetrením
vody, energie a
materiálov

ISO 50001:
■ Energetický

management:
kontinuálne zlepšovanie
výkonu, bezpečnosti,
použitia a spotreby

A.I.S.E.-Charter:
■ Bezpečná a stála výroba

čistiach prostriedkov

DIN ISO 9001:
■ Kontinuálne

zlepšovanie procesného
managementu a
spokojnosti zákazníka

■ Etablovaný systém
riadenia kvality vo vývoji
a výrobe

Čistiaci krém

■ Ekologická účinnosť s ekodizajnom

Bezpečné pre užívateľa i životné prostredie pri najvyššej čistiacej účinnosti

 

■ Certifikované európskym Ecolabel (DE/020/068)
■ Registrované v Pozitívnom zozname „poradenstvo životného prostredia"
■ Úplne vylúčenie toxických látok
■ Nižšia koncentrácia použitia ako pri porovnateľných produktoch

Úplne biologicky odburateľny
■ CREAM cleaner a všetky jeho zložky sú úplne biologicky odburateľné podľa testovacej metódy OECD

302 B*

*Ďalšie informácie nájdete na: www.wmprof.com

Intenzívne využitie obnoviteľných zdrojov – kontinuálny rast podielu
■ Výroba pri intenzívnom využití obnoviteľných zdrojov a obnoviteľnej energie až na 100% z vodnej,

solárnej a geotermálne energie
■ Výroba je nezávislá od ropy: organický uhlík v CREAM cleaner pochádza na 40% z rastlinných,

obnoviteľných zdrojov
■ Zodpovedné hospodárenie s vodou vďaka vlastnej úpravovni vody a čističky odpadových vôd

Úplná transparentnosť – kompletné informácie o zložkách
<5% neiónové povrchovo aktívne látky (mastný amid, EO adukt ), parfumy, PHENOXYETHANOL
Špeciálne zloženie: aqua, mramorový prášok, akrylátový kopolymér

Nemecká značková kvalita – pre Váš trvalý rozvoj obchodu
■ Viac ako 25 rokov skúseností vo vývoji stálych produktov
■ Inteligentné hygienické riešenia zabezpečujúce rast zisku
■ Dôveryhodná značka

Profesionálny tréning a poradenstvo pre trvalé hygienické riešenia
■ Komplexný prenos Know-how kvalifikovaným poradenstvom
■ Čistiace plány a odporúčania prispôsobené zákazníkovi, čo optimalizuje Vaše čistiace procesy a tým

aj podnikanie
■ Zlepšenie servisu a podnikateľského imagu



CREAM cleaner

Technické informácie

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

Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  

Ručné dávkovanie:
párkrát nastriekajte na
znečistený povrch.

alebo naneste na
vlhkú handru alebo
mäkkú špongiu
a utierajte povrch.

dobre opláchnite.

nepoužívajte tvrdé
drsné špongie.

Čistiaci krém
■ Účinné čistenie ■ Šetrný k materiálom ■ Nízke náklady

Profil produktu

■ CREAM cleaner je ekologický čistiaci krém na tvrdé povrchy v sociálnych priestoroch a priestoroch na spracovanie
potravín.

■ Dosahuje účinné čistenie vďaka optimálne jemnej zrnkovitosti mramorového prášku.
■ Rešpektovaním biologických cyklov berie ohľad na zdravie ľudí a bezpečnosť zamestnancov.
■ Okrem zvyšovania bezpečnosti práce – porovnáva sa so súčasnými prostriedkami menej agresívnymi na ruky – rýchlo

odstraňuje odolné znečistenie a usadeniny bez poškriabania povrchu.
■ V porovnaní s inými čistiacimi prostriedkami šetrí náklady – stačí použiť malé množstvo.

Oblasť poutžitia

■ CREAM cleaner je ideálny na čistenie všetkých keramických, smaltových povrchov a povrchov z nehrdzavejúcej ocele
v kuchyni a sociálnych zariadeniach.

■ Treba byť opatrný pri citlivých plastových povrchoch: lesklé môžu zmatnieť, matné môžu byť lesklejšie.

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia

Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Skladujte mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými
výrobkami. Pre podrobnejšie informácie pozri technický informačný list.
Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote. Citlivý na mráz.
Životné prostredie: Správne dávkovanie šetrí náklady a minimalizuje vplyv na životné prostredie. V porovnaní s
bežnými výrobkami je potrebné len malé množstvo. Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený
obal.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 712580  10 x 650 mL

hodnota pH 10

Váš dôveryhodný partner


