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Produs puternic degresant pentru curăţarea 
suprafeţelor din bucătării
Ecologie/Elemente sociale

Green Care Grease E3 este produs conform principiilor de bază 
referitoare la dezvoltarea sustenabilă. Green Care Grease E3 este 
inclus  in  grupa  de  produse  ecologice  E3,  o  gamă inovativă   care 
cuprinde doar produse extrem de eficiente in ceea ce priveşte puterea 
de  curăţare,  ecologia  şi  costul  în  uz.  Datorită  selecţiei  atente  a 
materiilor  prime  şi  a  renunţării  la  substanţe  ecotoxice  produsul 
crează un echilibru perfect între eficienţă optimă şi ecologie. 

Datorită formulei sale speciale, Green Care Grease E3  
îndeplineşte  cerinţele  ridicate  ale  etichetei  ecologice  europene 
(EU-Ecolabel  AT/20/012)  şi,  prin  urmare,  depăşeşte  cerinţele 
ecologice standard necesare produselor de curăţare.

Conform ghidului OCDE 302 B (de evaluare a DOC), este atinsă o 
eliminare de 99% în 28 de zile şi de mineralizare de 93% după 
28 de zile. Green Care Grease E3 este  prin urmare un produs cu 
o  biodegradabilitate foarte mare.

Produsele din gama  Green Care sunt fabricate folosind cât mai 
multe  materii  prime  regenerabile,  ceea  ce  permite  o  producţie 
independentă de petrolul brut şi, prin urmare, are un efect favorabil 
asupra mediului. Materiile prime folosote (a se vedea mai jos lista 
completă de ingrediente), provin în proporţie de 51% din surse 
vegetale regenerabile. Acesta este obiectivul clar al gamei Green 
Care,  creşterea continua a  nivelului  de  materii  prime din  surse 
regenerabile. 

Produsele  din  gama  Green  Care sunt  fabricate  exclusiv  în 
Germania  şi  Austria,  în  condiţii  ridicate  de  siguranţă  şi  de 
standarde  sociale,  şi  sunt   supuse  unor  cerinţe  stricte  privind 
calitatea acestora.

Compania  noastra  se  obligă,  în  cadrul  unui  sistem  de 
management  de  mediu  bazat  pe  sistemul  EMAS,  să 
îmbunătăţească  permanent  performanţele  sale  de  mediu,  şi 
eliberează un raport anual de sustenabilitate. Prin aceste servicii 
voluntare, cerinţele standardului internaţional de management de 
mediu (DIN ISO 14001) sunt depăşite considerabil.
Tana  Professional  oferă  clienţilor  săi  seminarii  referitoare  la 
efectuarea  corespunzătoare  a  curăţeniei  din  punct  de  vedere 
tehnic dar şi ecologic în acelaşi timp.

Lista completă de ingrediente:

<5% agenţi tensioactivi neionici (Fettalkohol-EO-Addukt), agenţi 
tensioactivi anionici (Alkylsulfat).  Alte ingrediente: apă, 
Alkanolamin, agenţi de complexare ecologici pe bază de acid 
aminosulfonic, alcool de fermentaţie, colorant (E 133)
valoarea pH-ului ~ 11,4
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Performanţă:

- produs ecologic pentru curăţarea suprafeţelor din bucătării şi alte zone de preparare alimente.

- putere mare de dizolvare a grăsimilor şi uleiurilor. 

- îndepărtează cu uşurinţă chiar şi murdăria încrustată şi arsă de pe plite şi din cuptoare.

- nu conţine parfum

Domeniu de utilizare:

Green Care Grease E3 este ideal pentru curăţatrea tuturor suprafeţelor rezistente la acţiunea substanţelor bazice din bucătării sau 
alte  zone  de  prelucrare  alimentea.  Se  poate  folosi  pentru  curăţarea  meselor,  echipamentelor,  frigiderelor  şi  cuptoarelor. 
Recomandat de asemenea şi pentru curăţarea pardoselilor, uşilor, ramelor de geam, etc. 

Utilizare:

Dozarea corectă reduce costurile şi minimizează impactul asupra mediului.
Pentru îndepărtarea straturilor de murdărie încrustată şi arsă de pe plite şi cuptoare pulverizaţi nediluat, lasaţi să acţioneze 10 
minute,  după  care  frecaţi  temeininc  suprafaţa  şi  clătiţi  cu  apă  din  abundenţă.  Pentru  degresarea  suprafeţelor  lavabile  şi  a 
pardoselilor folosiţi o diluţie de 1% - 10% în funcţie de gradul de murdărie. După utilizare clătiţi cu apă din abundenţă suprafeţele. 

Observaţii:

Acest produs este destinat utilizatorilor profesionali. Iritant, Iritant pentru ochi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inhala 
aerosolii. A se evita contactul cu ochii. În caz de accident adresaţi-vă medicului. A nu se amesteca cu alte produse de curăţare. 
Fişa tehnică de securitate este disponibilă la cerere. Predaţi doar ambalajele complet golite operatorilui de colectarea deşeurilor. A 
se feri de îngheţ.
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