
GREASE perfect

Duurzaamheidsinformatie

Duurzame ontwikkeling en
productie

EMAS:
■ Continue verbetering van

milieuprestaties
■ Jaarlijks

duurzaamheidsrapport
■ Energie- en waterbeheer
■ Social Fairness

DIN ISO 14001:
■ Continue vermindering

van afval en CO2-
emissies, daling
energie-, water- en
materiaalverbruik

DIN ISO 50001:
■ Continue verbetering

van energiebeheer:
prestaties, efficiëntie,
veiligheid, gebruik en
verbruik

A.I.S.E. - Charter:
■ Veilige en duurzame

productie van
schoonmaakproducten

DIN ISO 9001:
■ Continue verbetering

van procesbeheer en
klanttevredenheid

■ Vastgelegd systeem
kwaliteitsbeheer in
productontwikkeling en
productie

Keukenontvetter

■ Duurzaam ontwikkelde, ecologische reiniger

Veilige, milieuvriendelijke en krachtige reiniger

  

■ Cradle to CradleTM Gold certified*
■ Gecertificeerd met Europees Ecolabel  (AT/20/012)
■ Geregistreerd in de positieve lijst van de Umweltberatung
■ Volledig afzien van toxische en schadelijke stoffen
■ Overtreft andere producten bij lagere concentratie

*Cradle to Cradle CertifiedTM is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute. The product
has been Cradle to Cradle CertifiedTM at the Gold level, packaging meets Silver level requirements

Volledig biologische afbreekbaarheid
■ GREASE perfect met al zijn ingrediënten zijn volledig biologisch afbreekbaar, zoals aangetoond in

een geaccrediteerde mineralisatietest conform OECD 302 B*

*Voor meer informatie, surf naar www.wmprof.com

Intensief gebruik van hernieuwbare bronnen - continue verbetering van
deherbruikbaarheidsscore

■ Productie met uitgebreid aanwenden van hernieuwbare grondstoffen en energie door gebruik –tot
100% - van hydroelektrische-, zonne-, en geothermische energie.

■ Grotendeels aardolieonafhankelijke productie: 51% van de in GREASE perfect verwerkteorganische
koolstof is afkomstig van hernieuwbare plantaardige bronnen

■ Actief waterbeheer via de eigen installatie voor zoetwater- en afvalwaterbehandeling

Totale transparantie - volledige ingrediëntendeclaratie
<5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen (vetalcohol-EO-adduct), anionogene oppervlakteactieve stoffen
(natriumalkylsulfaat)
Specifieke ingrediënten: aqua, alkanolamine, ecologisch verenigbare complexvormers op basis van aminozuur, alcohol,
levensmiddelkleurstof (E 102)

Traditionele Duitse kwaliteit – duurzaam ondernemen
■ Meer dan 25 jaar pionier in duurzame productontwikkeling
■ Slimme hygiëne-oplossingen voor rendabele groei
■ Trusted Brand

Professionele opleidingen en klantondersteuning voor duurzame oplossingen
■ Uitgebreide kennisoverdracht via gekwalificeerde consultants
■ Hygiëneplannen op maat en specifieke aanbevelingen om uw activiteiten en schoonmaakprocessen

te optimaliseren
■ Verhoogde servicewaarde en uitstekende bedrijfsreputatie



GREASE perfect

Technische informatie

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
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Drève Richelle 161 K | 1410 Waterloo | Belgium | w ww.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00

Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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l/L Manuele reiniging:

Aanbrengen op het
oppervlak en 10 min.
laten inwerken.

Geschikt voor warme
ovens of grills (max. 50
°C). 
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L Ook geschikt voor
gebruik in het Tana
Cleaning & Hygiene
Station. 

Keukenontvetter
■ Snel & doeltreffend ■ Flexibel in gebruik ■ Parfumvrij

Productprofiel

■ GREASE perfect lost olie en vetvlekken op alle water- en alkalibestendige oppervlakken en vloeren snel en
doeltreffend op. Door de zachte alkaliniteit is het product geschikt voor uiteenlopende oppervlakken, en behoudt het
zijn ontvettende werking.

■ Verbetert de arbeidsveiligheid en bereikt goede resultaten bij hardnekkig aangekoekt vuil. Bijzonder geschikt voor
ovens en grills.

■ Parfumvrij.
■ GREASE perfect is verkrijgbaar in een navulfles.
■ GREASE perfect is samengesteld uit hernieuwbare bronnen, is speciaal ontwikkeld voor gebruik op plaatsen waar

voeding wordt verwerkt en neemt zijn verantwoordelijkheid op voor toekomstige generaties.

Toepassingsgebied

■ GREASE perfect is geschikt voor gebruik in ruimtes waar voedsel wordt verwerkt zoals werkbladen, snijmachines,
koelkasten, wastafels, machines, afzuigkappen, ovens, magnetrons, convectieovens, alkalibestendige vloeren enz.

■ Ook perfect voor het reinigen van plastic oppervlakken zoals bv. kozijnen en deuren. 

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften

Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Uit de buurt van kinderen houden. Niet mengen met
andereproducten. Sproeinevel niet inademen. Voor bijkomende informatie, zie Veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking. 
Milieu: Alleen volledig lege verpakking verwijderen met geselecteerd afval. Juiste dosering spaart kosten en beperkt
milieu-impact. Vergeleken met andere producten volstaat slechts een kleine hoeveelheid. Dit product is niet bedoeld
voor grote schoonmaakwerken. 

Verpakking

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

pH-waarde 11

Uw vertrouwde partner


