
Ecologie / Sociaal: 

GLASS cleaner is een speciale, volgens de principes van duurzame 

ontwikkeling ontworpen glasreiniger. Door het gebruik van 

geselecteerde, krachtige grondstoffen en het volledig afzien van 

(eco)toxische bestanddelen biedt GLASS cleaner een perfecte balans 

tussen een optimaal prestatievermogen en consequente ecologie. 

GLASS cleaner is kentekenvrij en behoort dus niet tot de gevaarlijke 

stoffen volgens de wet. 

 Dankzij haar speciaal recept voldoet GLASS cleaner aan de hoge eisen 

van het Europese Ecolabel (Reg. No. DE/020/018) en overtreft daarmee 

de geldige wettelijke voorwaarden voor de toekenning van een 

milieukeurmerk aan reinigingsproducten.  

Conform richtlijn OECD 302 B (DOC-bepalingen) wordt een eliminatie 

van 99%  bereikt na 28 dagen, en een mineralisatie van 72% na 28 

dagen.  GLASS cleaner is dus uitstekend biologisch afbreekbaar. 

GLASS cleaner wordt vervaardigd met intensief gebruik van 

hernieuwbare grondstoffen. Dit maakt een aardolie-onafhankelijke 

productie mogelijk die een gunstige bijdrage aan de klimaatbalans levert. 

71% van de in GLASS cleaner verwerkte organische koolstof (voor 

volledige lijst bestanddelen zie onder)is afkomstig van hernieuwbare 

plantaardige bronnen. 

GLASS cleaner wordt uitsluitend vervaardigd in Duitsland en Oostenrijk 

onder hoge sociale en veiligheidsnormen en is onderworpen aan de 

strenge eisen van de kwaliteitsgarantie.  

In het kader van een milieumanagementsysteem volgens EMAS zet 

onze onderneming zich in voor een continue verbetering van de 

milieuprestaties en publiceert jaarlijks een milieuverklaring met een 

duurzaamheidverslag. Door deze vrijwillige inspanningen worden de 

eisen van de wereldwijd toegepaste norm voor milieumanagement (DIN 

ISO 14001) duidelijk overtroffen. 

Tana Professional biedt zijn klanten opleidingen en seminars aan over 

deskundige en milieuvriendelijke reinigingstechnieken. 

 

Volledige samenstelling: 

<5% anionische oppervlakteactieve stoffen (natriumlaurylethersulfaat). 

Overige ingrediënten: water, alcohol (spiritus), glycolether en 

levensmiddelkleurstof (E104, E131). 

pH-waarde ca. 7 

GLASS cleaner 

Glasreiniger op alcoholbasis 
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Duurzaamheidsinformatie 



Eigenschappen: 

• Ecologisch geformuleerde interieur- en glasreiniger op basis van gist ethanol (spiritus) 

• Verwijdert krachtig alle door de omgeving veroorzaakte vuilafzettingen, vettige neerslag en nicotine van 

alle glas- en spiegeloppervlakken zoals vensters, spiegels, vitrinekasten enz.  

• pH-neutraal en mild voor de huid 

 

Toepassingsgebied: 

GLASS cleaner is de ideale reiniger voor grondige en zeer milieuvriendelijke reiniging van alle 

oppervlakken en glasvlakken binnen en buiten. 

 

Gebruiksaanwijzing: 

GLASS cleaner rechtstreeks op de vuile oppervlakken opsproeien en met een goed absorberende, 

pluisvrije doek of papier schoonwrijven. Een correcte dosering spaart kosten en spaart het milieu. 

 

Voorzorgsmaatregel: 

Het product is bestemd voor professioneel gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet mengen met 

andere schoonmaakmiddelen. De sproeinevel niet inademen. Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag 

voor professionele gebruikers beschikbaar. Enkel volledig lege verpakkingen met geselecteerd afval 

wegdoen.  

Technische gegevens 

Werner & Mertz Benelux sa/nv - Drève Richelle  161K - 1410 Waterloo – Belgium 

Tel.: +32 2  352 04 00 - Fax: +32 2 351 08 60 - infos@werner-mertz.com - www.wmprof.com - www.green-care.eu  

GLASS cleaner 

Duurzaamheidsinformatie 

Art-nr.: 0712494 10 x 750ml Spray 

Art-nr.: 0712468 10 x 1L Fles 

Art-nr.: 0712469 2 x 5L Bus 
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