
CREAM lemon

Informații de sustenabilitate

Dezvoltare și producție durabile

EMAS:
■ Îmbunătățirea continuă a

performanțelor de mediu
■ Raport anual privind

sustenabilitatea
■ Managementul

consumului de energie și
a consumului de apă

■ Corectitudine socială

DIN ISO 14001:
■ Îmbunătățirea continuă

în reducerea deșeurilor
și a emisiilor de CO2,
reducerea consumului
de apă energie și materii
prime

ISO 50001
■ îmbunătățirea continuă

a managementului
energetic: performanţă,
eficienţă, securitate,
utilizare și consum

A.I.S.E.-Charter:
■ Procese de producție

sigure și sustenabile a
produselor de curățare

DIN ISO 9001:
■ Îmbunătățirea continuă

a proceselor de
management și a gradului
de satisfacție a clienților

■ Sistem de management
al calității stabilit atât
pentru dezvoltarea cât
și pentru producția
produselor  

Cremă de curățat

■ Performanță ecologică și o concepție ecologică

Siguranță pentru utilizator și mediu cu un nivel maxim de performanță

 

■ Certificare cu eticheta ecologică europeană (DE/020/054)
■ Înregistrat în lista pozitivă a ‚die umweltberatung‘
■ Renunțare completă la materiale toxice și nocive
■ Siguranță pentru utilizator și mediu cu un nivel maxim de performanță

Complet biodegradabil
■ CREAM lemon împreună cu toate ingredientele acestuia sunt complet biodegradabile și au dovedit

această proprietate importantă printr-un test de mineralizare acreditat conform cu standardul
OECD 302 B*

*pentru mai multe informații vizitați www.wmprof.com

Utilizare intensivă și creșterea continuă a cotei de materii prime regenerabile
■ Sisteme de producție care utilizează la scară largă materii prime si energie din surse regenerabile,

folosind pâna la 100% energie hidroelectrică, solară și geotermală
■ Producția pe scară largă independent de țiței: 41% din carbonul organic procesat în CREAM lemon

provine din resurse regenerabile din plante care permit o producție predominant independentă de
țiței

■ Management activ al consumului de apă prin stații proprii de filtrare a apei proaspete și epurare a
apei reziduale

Transparență totală - lista completă a ingredientelor
<5% agenţi tensioactivi neionici (Aduct EO amidă grasă), parfumuri, PHENOXYETHANOL
Ingrediente specifice: aqua, praf de marmură, copolimer acrilic

Calitate Germană tradițională  – pentru dezvoltarea sustenabilă a afecerii dumneavoastră
■ Peste 25 de ani experientã în dezvoltarea produselor sustenabile
■ Solutii de igienizare inteligente care asigură o creștere profitabilă
■ Marcă de încredere

Instruirea profesională a utilizatorilor și consultanță în locație pentru soluțiile sustenabile de
igienã

■ Transfer cuprinzător de cunoștințe prin consultanți calificați în domeniul curățeniei
■ Planuri de igienizare si recomandãri personalizate pentru fiecare client optimizând astfel afacerea

dumneavoastră și procesele de curățenie.
■ Valoare crescută a serviciilor și reputație consolidată a companiei



CREAM lemon

Informații tehnice

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

Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.

Dozare manuală:
aplicați de câteva ori
pe suprafața murdară.

sau aplicați pe o
cârpă sau un burete
moale umed și frecați
suprafața.

clătiți bine.

nu folosiți bureți duri
de curățare.

Cremă de curățat
■ Curățare puternică ■ Neagresiv pentru materiale ■ Cost redus de utilizare

Profilul produsului

■ CREAM lemon este o cremă abrazivă cu compoziție ecologică, creată pentru curățarea suprafețelor tari din domeniile
sanitar și al industriei alimentare. Ea asigură o curățare de bună calitate datorită granulației optime a prafului de
marmură. Prin respectarea ciclurilor biologice, sunt protejate sănătatea și siguranța personalului spălătoriei.

■ Pe lângă faptul că sporește gradul de siguranță a muncii - prin comparație cu produsele actuale este mai puțin
agresivă pentru mâini - crema reușește să îndepărteze murdăria și depunerile persistente fără a zgâria suprafețele.

■ Utilizarea costă puțin - față de alte produse; se folosește doar o cantitate mică de produs.
■ Prin faptul că este compus mai ales din materiale regenerabile, CREAM lemon arată respect față de generațiile

următoare.

Domeniul de aplicare

■ CREAM lemon este ideală pentru curățarea tuturor suprafețelor ceramice, din email și oțel inox din bucătării și
spațiile sanitare

■ Trebuie avut grijă cu suprafețele sensibile din plastic: suprafețele strălucitoare pot păli iar cele mate se pot lustrui.

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului

Siguranță: Doar pentru uz industrial. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se amesteca cu alte produse. Pentru
informații suplimentare, vezi Fișa cu date de securitate.
Depozitare: Se va depozita la temperatura camerei, în ambalajul original. A se feri de îngheț.
Mediu: Dozarea corectă reduce costurile și impactul ecologic.Prin comparație cu alte produse, necesită doar o
cantitate mică. Se elimină doar ambalajele complet golite în recipientele recomandate.

Unități de comercializare

Nr. comandă 712582  10 x 650 mL

Valoare pH 10

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


