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ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΝΖΤΑ 
Assert Clean
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΝΖΤΑ 

Το Assert Clean είναι ένα απορρυπαντικό χειρονακτικού πλυσίματος για το καθημερινό πλύσιμο στο χέρι των πιάτων, σκευών, 
μαχαιροπίρουνων, κατσαρολών, τηγανιών και για άλλα σύνεργα της κουζίνας. Το Assert Clean είναι ειδικά κατάλληλο για τον 
καθαρισμό σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Η φόρμουλά του δεν έχει άρωμα ή χρώμα. Η ετικέτα του προϊόντος είναι χρωματικά 
κωδικοποιημένη και σε πολλές γλώσσες.

Με αποδεδειγμένη καθαριστική δράση και εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλλον, το Assert Clean έχει πιστοποιηθεί με το σήμα 
Nordic SWAN και το EU-flower ως οικολογικό προϊόν, καθώς πληρεί τα κριτήρια των οικολογικών απαιτήσεων για την επιλογή των 
πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας. 

Εφαρμογή: Για όλες τις πλενόμενες επιφάνειες με σκληρή βρωμιά. Ιδανικό για χώρους επεξεργασίας τροφίμων. 

Καθαριότητα- Αποδεδειγμένη καθαριστική δράση.

Ασφάλεια- Η επιλογή των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας εξασφαλίζει υψηλά οικολογικά πρότυπα.

Αποδοτικότητα- Αποδοτικό ακόμη και σε μικρές συγκεντρώσεις για μειωμένο κόστος κατά τη χρήση.
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Απονέμεται σε υλικά ή υπηρεσίες που 
πληρούν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις του 
EU-eco-labelling

Αριθμός Αδείας : DE  019/010
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•Ξεκάθαρες 
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Το Nordic Swan είναι ένα ανεξάρτητο πολυεθνικό σύστημα 
περιβαλλοντικής σήμανσης, το οποίο θεσπίστηκε από το 
Σκανδιναβικό Συμβούλιο Υπουργών που έχει στενή συνεργασία με 
το σύστημα “Flower” του EU Ecolabel και εγγυάται συγκεκριμένα 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.Συμβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και το πλάνο 
υγιεινής για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης.

2.Χρησιμοποιείτε μία δόση  Assert Clean των 10 – 15 ml σε 
10 L ζεστό νερό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να πλύνετε τα πιάτα σας με τον αποτελεσματικότερο 
τρόπο, να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια, και να 
προστατέψετε το περιβάλλον, μη χρησιμοποιείτε τρεχούμενο 
νερό αλλά βυθίστε τα πιάτα και χρησιμοποείστε την 
προτεινόμενη δοσολογία. Μπορείτε να πλύνετε πολύ 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ECOLAB

το σύστημα Flower  του EU Ecolabel και εγγυάται συγκεκριμένα 
περιβαλλοντικά πρότυπα. Ο σκοπός του SWAN είναι να παρέχει 
πληροφορίες στους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να κάνουν την 
καλύτερη περιβαλλοντικά επιλογή προϊόντων.

3.Απομακρύνετε την υπερβολική βρωμιά με το χέρι. Βυθίστε 
τα αντικείμενα προς πλύση και αφήστε να μουλιάσουν. 
Ανάλογα με το αντικείμενο, πλένετε χρησιμοποιώντας 
σκληρό βουρτσάκι ή συρμάτινο σφουγγαράκι. 

4.Αφαιρέστε τα αντικείμενα και ξεπλύνετε με καθαρό ζεστό 
νερό. Αφήστε να στεγνώσουν φυσικά και μετακινήστε τα 
στο ράφι αποθήκευσης.

αποτελεσματικά χωρίς πολύ αφρό. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
του EU eco-label: http://europa.eu.int/ecolabel

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική 
χρήση!

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία 
χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τ  ϊό  ίζ  λ ά  λ ή 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική 
χρήση. Να μην αναμιγνύεται με κανένα άλλο προϊόν!

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 
συμβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Να αποθηκεύεται κλεισμένο μόνο στην αρχική συσκευασία . 
Να διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 0° και 40° C.

2 × 5 L ανά χαρτοκιβώτιο
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