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■ Ισχυρό πλύσιμο και εξαιρετική απομάκρυνση 

Παρέχει ασφάλεια στον χρήστη και στο περιβάλλον με τις υψηλότερες αποδόσεις καθαρισμού

 
 

 
 
 
 
 
 

Sustainable development and 

production 
 

EMAS: 

■ Η πρώτη

    απορρυπαντικών

■ Πιστοποιημένη με το

■ Πλήρης απουσία  

■ Υπερσυμπυκνωμένο

■ Μόνιμη βελτίωση της 

περιβαλλοντολογικής 

απόδοσης 

■ Ετήσιο 
περιβαλλοντολογικό 

πιστοποιητικό σχετικά με 

την βιωσιμότητα 

 
DIN ISO 14001: 

■ Συνεχή βελτίωση στη 

μείωση των αποβλήτων και 

εκπομπών CO2, 

εξοικονόμηση ενέργειας , 

νερού  

 
ISO 50001: 

■ Συνεχής βελτίωση της 

ενεργειακής διαχείρισης: 

απόδοση, αποδοτικότητα 

,ασφάλεια, χρήση και 

κατανάλωση 

 
A.I.S.E.-Charter: 

■ Ασφαλή και βιώσιμη 

παραγωγή των 

καθαριστικών 

προϊόντων 

 
DIN ISO 9001: 

■ Συνεχής βελτίωση των 

διαδικασιών και της 

ικανοποίησης του πελάτη 
■ Εγγυημένη 
ποιότητα του 
συστήματος 
διαχείρισης σχετικά 
με τα προϊόντα 

 

Πλήρως 

 

Εντατική

 
Πλήρης 

5-15% polycarboxylates
Ειδικά συστατικά
αμινοξέα 
 

Γερμανική

 

 
Επαγγελματική εκπαίδευση και υποστήριξη εφαρμογής Βιώσιμων λύσεων Υγιεινής

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRILLANT top Kliks ENERGY topKliks 

Υψηλής απόδοσης, απορρυπαντικό 
πιάτων. Μέτριας έως υψηλής

Ισχυρό πλύσιμο και εξαιρετική απομάκρυνση των 

Παρέχει ασφάλεια στον χρήστη και στο περιβάλλον με τις υψηλότερες αποδόσεις καθαρισμού

πρώτη Cradle to Cradle
TM Bronzeπιστοποιημένη γκάμα προϊόντων στην βιομηχανία καθαριστικών 

απορρυπαντικών 

Πιστοποιημένη με το European Ecolabel (AT/038/005) 

απουσία  τοξικών  και επιβλαβών  υλικών 

Υπερσυμπυκνωμένο

 Βιοδιασπώμενο 

■ Το ENERGY topKliks είναι πλήρως βιοδιασπώμενο και έχει

δοκιμή  ανόργανης ανάλυσης,  σύμφωνα με το πρότυπο O

*περισσότερες πληροφορίες στο site www.wmprof.com  

Εντατική χρήση ανανεώσιμων πόρων – συνεχής αύξηση του ρυθμού επαναχρησιμοποίησης
■ Η παραγωγή γίνεται αποκλειστικά με ανανεώσιμες  ύλες 

   παράγεται 100%    από υδροηλεκτρική, ηλιακή και γεωθερμική δύναμη

■ Παραγωγή ανεξάρτητη από χρήση αργού πετρελαίου:35% 

   χρησιμοποιείται στην παραγωγή, προέρχεται από ανανεώσιμους φυτικούς πόρους και αποτρέπει

   έτσι την παραγωγή με αργό πετρέλαιο 
■ Σε περίπτωση έκχυσης του προϊόντος στο δίκτυο νερού, δεν επιβαρύνεται ούτε
   το δίκτυο πόσιμου νερού ούτε το αποχετευτικό 

Σύσταση 

polycarboxylates,  <5% phosphonates 
Ειδικά συστατικά: νερό,  potassium hydroxide, sodium hydroxide, φιλικοί προς

 

Γερμανική Ποιότητα – βοηθά την ανάπτυξη της επιχείρησης 

■ Πάνω από 25 χρόνια πρωτοπορία στης ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων

■ Έξυπνες λύσεις υγιεινής που εξασφαλίζουν κερδοφόρα ανάπτυξη

■ Αξιόπιστη μάρκα 

Επαγγελματική εκπαίδευση και υποστήριξη εφαρμογής Βιώσιμων λύσεων Υγιεινής

■ Εκπαίδευση  

■  Προσαρμοσμένα σχέδια υγιεινής και συμβουλές καθαρισμού

    βελτιστοποίηση της  επιχείρησης 

■ Έμφαση στης αξία της υπηρεσίας και της επιχείρησης

απορρυπαντικό για πλυντήρια 
υψηλής σκληρότητας νερό

   

των λεκέδων 

Παρέχει ασφάλεια στον χρήστη και στο περιβάλλον με τις υψηλότερες αποδόσεις καθαρισμού 

προϊόντων στην βιομηχανία καθαριστικών  

έχει αποδειχθεί σε διαπιστευμένη 

OECD 302 B standard* 

αύξηση του ρυθμού επαναχρησιμοποίησης 
 και χρησιμοποιείται ενέργεια που 

υδροηλεκτρική, ηλιακή και γεωθερμική δύναμη 

% του οργανικού άνθρακα που 

χρησιμοποιείται στην παραγωγή, προέρχεται από ανανεώσιμους φυτικούς πόρους και αποτρέπει 

Σε περίπτωση έκχυσης του προϊόντος στο δίκτυο νερού, δεν επιβαρύνεται ούτε 

προς το περιβάλλον παράγοντες με βάση τα 

Πάνω από 25 χρόνια πρωτοπορία στης ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων 

Έξυπνες λύσεις υγιεινής που εξασφαλίζουν κερδοφόρα ανάπτυξη 

Επαγγελματική εκπαίδευση και υποστήριξη εφαρμογής Βιώσιμων λύσεων Υγιεινής 

καθαρισμού με σκοπό την  
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Closed system for
 

■ Ισχυρό πλύσιμο και εξαιρετική απομάκρυνση 
 

Τεχνικά 
 
■ Το ENERGY

■ Πλήρως βιοδιασπώμενο, χάρη στη δράση παραγόντων αμινοξέων, σε αντικατάσταση πλήρως των 

   EDTA, εμποδίζει τις επικαθίσεις αλάτων

■ Χάρη στην υψηλή του αλκαλικότητα

   λεκέδων.

■ Παράγεται

■ Το KLIKS 

   ασφάλεια για το χρήστη και το περιβάλλον. 

■  Διασφαλίζει το πλήρες άδειασμα του προϊόντος και εξοικονόμηση χώρου 

 
Περιοχή
 
■ Το ENERGY

   Πχ. Tunnel

■ Να μην χρησιμοποιείται

■ Να χρησιμοποιείται
 

 

 

 
 

Προφυλάξεις

 
Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα Δελτία Δεδομένων ασφαλείας

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου

 

Nα χρησιμοποιείτε τη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία. Επιλέξτε 

να γίνονται με γεμάτο κάδο

νερού και ενέργειας καθώς και την ρύπανση των υδάτων.

Να δίνετε 

Χρήση & Δοσολογία

 

 
 

      

      

      

      

      

 

Διατίθεται στην Ελλάδα από: ECOLINE Α.Ε., Γ Παπανδρέου
15773, Αθήνα  Τηλ.: 2107713906-7  Fax: 2107713908,
 sales@ecolinehellas.gr   , info@ecolinehellas.gr
 

BRILLANT top Kliks ENERGY topKliks 

 
Υψηλής απόδοσης απορρυπαντικό 
πιάτων. Μέτριας έως υψηλής

 Ισχυρό πλύσιμο και εξαιρετική απομάκρυνση των 

 Χαρακτηριστικά 

ENERGY topKliks έχει άριστη απόδοση σε μέτριας έως υψηλής σκληρότητας νερό.

βιοδιασπώμενο, χάρη στη δράση παραγόντων αμινοξέων, σε αντικατάσταση πλήρως των 

εμποδίζει τις επικαθίσεις αλάτων στα σκεύη. 

Χάρη στην υψηλή του αλκαλικότητα, επιτυγχάνει εξαιρετικά δυνατό πλύσιμο και  απομάκρυνση των λιπών και 

. 

Παράγεται με ανανεώσιμους πόρους ενέργειας. 

 είναι ένα κλειστό σύστημα με έξυπνη σχεδίαση συσκευασίας, σακούλα

ασφάλεια για το χρήστη και το περιβάλλον.  

Διασφαλίζει το πλήρες άδειασμα του προϊόντος και εξοικονόμηση χώρου 

Περιοχή εφαρμογής 

ENERGY topKliks είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους πλυντηρίων με

Tunnel και μονόκαδα. 

χρησιμοποιείται σε αλουμίνιο και πλαστικά. 

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα προϊόντα  green care BRILLANT Kliks

Προφυλάξεις  

Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.  

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα Δελτία Δεδομένων ασφαλείας. Μακριά από παιδιά

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου 

χρησιμοποιείτε τη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία. Επιλέξτε χαμηλές θερμοκρασίες πλύσης.

να γίνονται με γεμάτο κάδο και μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη δόση. Αυτό θα μειώσει την κατανάλωση 

νερού και ενέργειας καθώς και την ρύπανση των υδάτων. 

 πάντα άδειες συσκευασίες στους ειδικούς χώρους απόρριψης.

Χρήση & Δοσολογία 

 

 Κλειστό σύστημα για μεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη

Συνιστάται η χρήση αυτόματου συστήματος δοσολόγησης

 Για όλους τους ρύπους 

 Χρωματική κωδικοποίηση για μέγιστη ασφάλεια 

 Ανοίξτε τη συσκευασία όπως υποδεικνύεται στο κουτί 

 Ανακυκλωμένη συσκευασία από χαρτί και πλαστικό 

., Γ.Παπανδρέου 91, Ζωγράφου, 
: 2107713908, 

gr, www.ecolinehellas.gr  

tana -Chemie GmbH 
Tel.: +49-(0) 6131
14 · info@tana.de · www.tana.de
 

απορρυπαντικό για πλυντήρια 
υψηλής σκληρότητας νερό

   

των λεκέδων 

μέτριας έως υψηλής σκληρότητας νερό. 

βιοδιασπώμενο, χάρη στη δράση παραγόντων αμινοξέων, σε αντικατάσταση πλήρως των φωσφωρικών, ΝΤΑ και  

τυγχάνει εξαιρετικά δυνατό πλύσιμο και  απομάκρυνση των λιπών και των    

σακούλα, μέσα σε κουτί, που προσφέρει τη μέγιστη 

Διασφαλίζει το πλήρες άδειασμα του προϊόντος και εξοικονόμηση χώρου  

με μέτριας έως υψηλής σκληρότητας νερό 

Kliks. 

Μακριά από παιδιά 

χαμηλές θερμοκρασίες πλύσης. Οι πλύσεις 

Αυτό θα μειώσει την κατανάλωση 

Κλειστό σύστημα για μεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη 

Συνιστάται η χρήση αυτόματου συστήματος δοσολόγησης 

 

Chemie GmbH · Rheinallee 96 · D-55120 Mainz  
(0) 6131-964-03 · Fax: +49-(0) 6131-964-24 

14 · info@tana.de · www.tana.de 


