
GREASE classic

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

Kuchynský čistiaci prostriedok

■ Ekologická účinnosť s ekodizajnom

Bezpečné pre užívateľa i životné prostredie pri najvyššej čistiacej účinnosti

■ Certifikované európskym Ecolabel (AT/020/012)
■ Úplne vylúčenie toxických látok
■ Nižšia koncentrácia použitia ako pri porovnateľných produktoch

Úplne biologicky odburateľny
■ GREASE classic 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 GREASE classic pochádza na 50% z rastlinných,

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

Úplná transparentnosť – kompletné informácie o zložkách
<5% mydlo, aniónové povrchovo aktívne látky, (laurethsulfát sodný), neiónové povrchovo aktívne látky, (mastný amid,
EO adukt ), parfumy, PHENOXYETHANOL
Špeciálne zloženie: aqua, komplexotvorné látky na báze aminokyseliny, nepoškodzujúce životné prostredie, uhličitan
sodný, potravinárske farbivo (E 102), kozmetické farbivo

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



GREASE classic

Technické informácie
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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  
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ý Čistenie sprejom:
nastriekajte priamo
na povrch alebo
na vhodnú handru
a utrite.

Ručná aplikácia:
možno použiť na
kovové povrchy.

Kuchynský čistiaci prostriedok
■ Na priame použitie ■ Univerzálny ■ Šetrný k povrchom

Profil produktu

■ GREASE classic rýchlo bez námahy odstraňuje všetky nečistoty v kuchyni.
■ Dosahuje dokonalý čistiaci výsledok na normálnom a odolnom znečistení, pričom úplne zachová lesk čisteného

povrchu.
■ GREASE classic je ekologický a má univerzálne použitie vďaka svojmu miernemu zloženiu umožňujúcemu jeho

použitie aj na najcitlivejších plochách v kuchyni.
■ Je to viacúčelový prostriedok na priame použitie, ktorý šetrí náklady aj čas.

Oblasť poutžitia

■ Vhodný na všetky plochy a povrchy v kontakte s jedlom, ako pracovné povrchy na kuchynských linkách, krájacie
nástroje, chladničky, umývadlá, kuchynské náčinie, digestory, rúry, mikrovlnky a pod.

■ Nepoužívajte na nelepené drevené, naolejované a navoskované povrchy.
■ Tiež ideálny na čistenie plastových povrchov, ako rámy okien a dvere.
■ Pred použitím na farbené povrchy najprv vyskúšajte znášanlivosť na nenápadnom mieste.

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia

Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Pre podrobnejšie informácie pozri technický
informačný list.
Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote.
Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 713080  10 x 750 mL

hodnota pH 11

Váš dôveryhodný partner


