
Ekos Οικολογικό Απορρυπαντικό Δαπέδων & Σκληρών Επιφανειών 

Υγρό  απορρυπαντικό  για  δάπεδα  και   σκληρές  επιφάνειες,  πιστοποιημένο 
από την ICEA ως "Οικολογικό καθαριστικό". 
 
Αρωματισμένο με αιθέρια έλαια πορτοκαλιού και μέντας. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το προϊόν δεν περιέχει EDTA, ισοθειαζολινόνες, ένζυμα, φώσφορο, συνθετικά 
αρώματα και ουσίες ζωικής προέλευσης. 
 
 
 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

Η φόρμουλα εμπίπτει στις παραμέτρους πιστοποίησης της ICEA ως οικολογικό καθαριστικό. Ειδικότερα, η μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 
• τοξικότητα του νερού (τοξικότητα του νερού, μακροπρόθεσμες συνέπειες για τους υδρόβιους οργανισμούς), 
• γρήγορη βιοδιασπασιμότητα (αερόβια βιοδιασπασιμότητα), 
• μακροπρόθεσμη βιοδιασπασιμότητα (αναερόβια βιοδιασπασιμότητα), 
έχει υπολογιστεί με τη μέθοδο κρίσιμης αραίωσης όγκου (CDVTOX), σύμφωνα με τη διαδικασία υπολογισμού που αναπτύχθηκε 
από το οικολογικό σήμα (Ecolabel). 
 
 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 
Η φόρμουλα εγγυάται επιδόσεις που μπορούν να συγκριθούν με κορυφαία ανάλογα προϊόντα της αγοράς. Τα τεστ διεξάγονται από 
εξωτερικό εργαστήριο. 
 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το προϊόν είναι δερματολογικά ελεγμένο από το Πανεπιστήμιο της Ferrara, το Ινστιτούτο της Δερματολογίας, προκειμένου να 
αποφευχθούν δυσάρεστοι ερεθισμοί στο δέρμα. 
Μείωση των κινδύνων από αλλεργίες και δυσανεξίες: Το προϊόν είναι χωρίς συνθετικά αρώματα, χρωστικές, οπτικά λευκαντικά. 
Επιπλέον, ο τύπος έχει δοκιμαστεί για την περιεκτικότητά του σε βαρέα μέταλλα (νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο) ώστε να εγγυάται την 
καταλληλότητα του για όσους υποφέρουν από αλλεργίες στα μέταλλα αυτά. 
Παρουσία μικρότερη από 0,2 ppm. 
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Το προϊόν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ICEA όσον αφορά τα οικολογικά απορρυπαντικά, διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
www.icea.info. 
Η σύνθεσή του, η συσκευασία, η βιοαποικοδομησιμότητα όπως επίσης και η σήμανση, υποβάλλονται σε ετήσιους ελέγχους που 
πραγματοποιούνται από το Ινστιτούτο Δεοντολογίας και Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης (ICEA). 
Οικολογικά απορρυπαντικά - ICEA Πιστοποιητικό Αρ. 001 EC 002  

Εκτός αυτού, είναι σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο "Διακοπή Δοκιμών Σε Ζώα" που ελέγχεται από την ICEA για LAV Ν. 032. 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Αραιωμένο:  
Για μεγάλες επιφάνειες διαλύστε τρία καπάκια (45 ml συνολικά) σε μισό κάδο νερού (5 λίτρα). Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. 
Χρησιμοποιήστε 15 ml (ένα καπάκι) σε μισό κάδο νερού (5 λίτρα) για επιφάνειες μαρμάρου. 
 
Αναραίωτο:  
Για μικρές επιφάνειες (νιπτήρες, μπανιέρες, είδη υγιεινής, πάγκους, λεκέδες κλπ.) ρίξτε το προϊόν σε ένα υγρό σφουγγάρι ή 
απευθείας στην επιφάνεια. 
 
Για επιφάνειες σε επαφή με τρόφιμα, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό. 
 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Φιάλη 750 ml 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

549210 

 

 

http://www.icea.info/


 

Ekos Οικολογικό Απορρυπαντικό Δαπέδων & Σκληρών Επιφανειών 

Κατάλογος των Συστατικών 

 (Κανονισμός Απορρυπαντικών 648/2004) 
 
 
EKOS - PAVIMENTI 002445  
Denominazione chimica Cas Number Inci name 

   

Acqua 7732-18-5 Aqua 
   

Etanolo 64–17–5 Alcohol Denat. 
   

Alchil Poliglucoside C8-C10 68515-73-1 Caprylyl/Capryl Glucoside 
   

Gomma Xantana 11138-66-2 XANTHAN GUM 
Metilglicindiacetato Sale Sodico 164462-16-2 Trisodium Methylgycinediacetate 
Alchil Solfato di Sodio 142-87-0 SODIUM CAPRYLYL/CAPRYL SULFATE 
Coccoato di potassio 061789-30-8 Potassium Cocoate 

   

Oleato di Potassio 68154-77-8 Potassium Oleate 
   

Olio essenziale di Arancio 8028-48-6 Citrus Aurantium Dulcis Oil 
   

Acido Benzoico 65-85-0 Benzoic Acid 
   

3-acetyl-2-hydroxy-6-methyl-4H -pyran-4-one 520-45-6 Dehydroacetic Acid 
   

1,2-Propanediol, 3-(2-ethylhexyloxy) 70445-33-9 Ethylhexylglycerin 
   

 

 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ:  549210 
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