ال عرب ية
التنظيف الرطب المهنية
ما هو الرطب؟
التنظيف الرطب المهنية هو بكل بساطة ،أن عملية استخدام المياه والمعدات المتخصصة و
المنظفات لمالبس نظيفة "الجاف فقط".
ما هو الفرق بين التنظيف الجاف والرطب؟
عادة ما يشير مصطلح "التنظيف الجاف" إلى مع المذيب السائل عملية تنظيف المالبس .الوقت
بقايا السائل ،مصطلح "الجافة" في التنظيف الجاف ،أشارت إلى حقيقة أن ال يتم استخدام المياه.
ألنه تقليديا في بعض مواد يمكن استخدامها مثل المياه الحرير والصوف.
التنظيف الرطب ،كل شيء قد تغير من الفئة الفنية.في السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك كما بدأنا ندرك
وبدأت الشركة بحثا ً عن اإلخطار لإليثيلين وغيرها من منتجات النفط الخام ،بعد جديدة وأكثر
قرارات صديقة للبيئة .ووضعت المعدات المتخصصة للمساعدة في ويتكلينيد عادي
تم إنشاؤها والملدنات الملبس والخاصة وإضافات خاصة لتنظيف الرطب.
عملية .اآلن ،أنها آمنة تماما لما يقرب من أي مالبس مع إجراءات غسل األموال النظيفة!
هل هي آمنة للبيئة؟
إكمال .وفي الواقع ،من المسلم به وكالة حماية البيئة كواحدة من عملية التنظيف الرطب األكثر مالئمة للبيئة
الخيارات المتاحة حاليا
هل هي آمنة لتنظيف جميع هذه الطريقة؟
نعم .وقد سافر غرف الرطب شوطا طويالً في السنوات القليلة الماضية! أنها التكنولوجيا المتطورة دائما ً و
يحصل على نحو أفضل في كل عام ،ولكن منظفات الرطبة اإليكولوجية لديها الكثير من الخبرة والدراية ،ونحن
مريحة لتنظيف  99.9في المائة تقريبا من العناصر.إذا قمت بتحديد الرطب  %011كالتنظيف الخاصة بك
األسلوب ،وهي حالة حيث ال نشعر ،تنظيف شيء في الماء ،ونعطي،
ندعو إلى الخيارات الخاصة بك .نضع في اعتبارنا ،لمناقشة فقط نظراً ألنها آمنة ،ال يعني أن تنظيف الرطب
دائما ً أفضل خيار
غرف رطبة غير مناسبة لحاالت معينة وفي مناطق أخرى .هذا هو بالضبط لماذا الرطب فراغ اإليكولوجية
حدد خياران اإليكولوجية ،ال أحد .وفي بعض الحاالت يمكن أن نحل
غرف رطبة أكثر مالءمة لمعالجة صبغة معينة .وفي حاالت أخرى ،يمكن أن نحل التلقيح االصطناعي.
غرف الرطب يمثل أفضل حل .ولكن على أية حال ،سوف تأتي المالبس الخاصة بك مرة أخرى أنظف ،أسهل ،و
ليونة من أي وقت مضى وتماما ً رائحة!
األخضر التنظيف
إيكو نظيفة الرطب بني نفسه واحداً من رواد عملية التنظيف الرطب .كنا المكنسة األولى
العرض في تركيا فرك! حتى يومنا هذا ،نحن نقدم العمالء الخيار %011 ،ال يزال الرطب
تنظيف .ولكن منذ ذلك الحين ،قمنا بتوسيع نطاق أعمالنا! اآلن وقد أصبحنا واحدة من أفضل
صديقة للتنظيف في المنطقة تقدم ليس فقط واحدة ،ولكن اثنين من األساليب بشكل كامل
صديقة للتنظيف :التنظيف الرطب المهنية و  heaaEneerGالتنظيف.
لماذا نحن نقدم اثنين من تقنيات التنظيف المختلفة؟أنها بسيطة جداً--ونحن نريد لدينا األدوات الصحيحة

المتاحة .كنت انظر ،فلسفتنا أن حجم ليست كلها.يناسب كل فرد مواطن القوة والتنظيف
عيوب .غرفة رطبة قام بعمل رائع بينما غالبية البقع في معظم المواد ،هناك مع ذلك بعض
قد تكون أوقات ك  heaaEneerGالتنظيف  otiDEg.usrLأفضل  neerGheaaEالتنظيف.وقال أنه يجعل
مدهش العمل على العديد من المواد والبقع ،ولكن هناك حاالت معينة ،في أي الرطب التنظيف المهنية
ببساطة أفضل .وفي النهاية ،أن هدفنا ضمان أن علينا القيام بهذه المهمة الحق أول مرة كل
الوقت .في النهاية نحن جميعا أنظف! كيف جيدا أننا نحن ،إذا أردنا صديقة للبيئة ،ولكن فقط
موافق لتنظيف الموقع؟
ونحن نعتقد أن الجاف لتركيبات الذي اخترناه ،التنظيف ،الرطب المهنية جنبا إلى جنب مع heaaEneerG
التنظيف ،ومزيج مدهش حقاً .على الرغم من أنها كال أساليب التنظيف ممتازة بشكل منفصل
معا أنها تكمل بعضها البعض إلعطاء اإليكولوجية الرطب الكفاح ترسانة نظيفة مثالية مع تقريبا أي
وصمة عار.
 heaaEneerGالتنظيف
ما هو heaaEneerG؟
 heaaEneerGالتنظيف هي العالمة التجارية األكبر في العالم من صديقة hasEsgDEg.heaaEneerG
اسم العالمة التجارية اإلجراء الحصري التنظيف الجاف ،المذيبات البتروكيماويات االستعاضة عنها ،يكون عادة
ويستخدم التنظيف الكيميائية مع السيليكون السائل.مطاط السيليكون السائل حل الرائحة ،عديم اللون كبيرة،
الناقل للمنظفات ،له خصائص مثالية للعناية بالنسيج وأفضل للبيئة
لماذا أفضل بالنسبة لألرض؟
خمسة وثمانون في المائة استخدام التنظيف المكلورة المذيبات المعروفة باسم اإليثيلين ،قصيرة لفوق كلور اإليثيلين،
تصنيف الهيدروكربونات ،تلوث الهواء السامة وكالة حماية البيئة .استخدام اإليثيلين قوية ،ألنه ينظم
التخلص العشوائي  CnhPبقوة في التربة والمياه الجوفية يمكن أن تلوث ،ويمكن أن يكون وقت التعرض مزعج
العيون ،واألنف والحنجرة ويسبب الصداع ،والدوخة أو التعب CnhP .تدعمه أيضا وكالة حماية البيئة حسب تصنيف.
كما ربما مسببة للسرطان
وفي المقابل جرينيرثس سيليكون نعم متأكد من وكالة حماية البيئة ال تنظم استخدامه في التنظيف الجاف أو أي من به
العديد من التطبيقات األخرى .المسلم كآمنة للهواء والماء والتربة .عندما
البيئة ،السيليكون السائل شالالت آمنة مرة أخرى في بلده المكونات الطبيعية الثالث :الرمل ( ،)2siSالمياه و
ثاني أكسيد الكربون ( .)PiSوباإلضافة إلى ذلك ،هو الحل  heaaEneerGغير متطايرة المركبات العضوية
المتطايرة ،وهذا
غير سامة وليست خطيرة .إذا أردت ،يمكن بالتأكيد فرك على الجلد .وفي الواقع ،يمكنك ربما
القيام بالفعل .ألن الحل  heaaEneerGفي سائل نقية سيليكون أساسا المسال الرمال .وهذا
نفس المقومات األساسية الموجودة في الشامبو اليومية ،والصابون والمستحضرات.
لماذا أفضل بالنسبة للمالبس الخاصة بك؟
 heaaEneerGالتنظيف الحل سيليكون يختلف في جانبين هامين .أوالً وقبل كل شيء ،لديه سطح منخفض جداً
والجهد وخفيفة الوزن للغاية .هو التوتر السطحي ،األمر الذي يجعل من الماء أشعر بالكرة
النسيج heaaEneerG .في انخفاض التوتر السطحي يتيح لك فعالية األنسجة واختراق األلياف
إزالة الشحوم جسيمات االوساخ .نظراً ألنه يزن أقل بكثير من اإليثيلين ،ينقي السليكون واالحمرار أكثر
إزالة بلطف والبلى على األقمشة .وثانيا ،السيليكون السائل خامل كيميائيا ،مما يعني أن هذا ليس هو الحال
كيميائيا تتفاعل مع النسيج أو الطالء أثناء عملية التنظيف .سيؤدي ذلك إلى تقليل االحتكاك ،و/أو
يحل المشاكل التقليدية مع "المزيل البولندية" تورم ألياف النسيج ،وتنزف اللون ،يساعد في الحفاظ على
لينة اليدين المالبس ويمنع ،أن االنكماش .والنتيجة؟مجموعة واسعة من المالبس ،يمكنك بأمان تنظيف

مع  .heaaEneerGرقيقة من الحرير وجلد الغزال وجلد الديكورات ،الخرز ،بريق ،والمالبس الملونة ،ومفاتيح خاصة
ومالبس الديكورات تصميم األزياء ،واألقمشة اإلرث وعناصر أخرى من "مشكلة" أي مشكلة على اإلطالق .وعلى
العكس من
النفط على أساس المذيبات ،السيليكون السائل الرائحة ،حتى "أنها جافة عفا عليها الزمن ال رائحة كيميائية"
على المالبس الخاصة بك.
تشغيل الطاقة بكفاءة
تنظيف الرطب ،ولدى المنظمة أكثر بكثير من مجرد المذيبات ،ألننا مع كل شيء ،علينا أن نغير النظيفة.
أننا يمكن أن تصبح أعمال األرض الصديقة.
مصنع كفاءة الطاقة
البيئة النظيفة الرطب مجهزة بانتاجنا الجديد بناء مع معظم مكونات كفاءة الطاقة.
المتاحة .حفظ مصابيح موفرة للطاقة في منشآتنا إنتاج غساالت ذات الكفاءة العالية،
في كل التمهيد نحن ملتزمون بأن تكون المشاريع اإليكولوجية المائية حقاً.
أسطول كفاءة الوقود
ويت نظيفة منظمة التعاون االقتصادي حاليا وقودنا أسطول كامل لتحويل
مركبات الكفاءة في استخدام الطاقة .قمنا باستبدال ثلث أسطولنا ،ومرور الزمن ،بدء تشغيل لمشاهدة المزيد
وأكثر بكثير من أعمالنا "االتصال العابر فورد" عربات على الطريق .هذه الشاحنات سوف ما يقرب من ضعف الكفاءة
في استهالك الوقود
برنامج إعادة التدوير في الحظيرة
تعبت من خزانة األسالك كامل الحظيرة ،التي ال تستخدم وال تريد أن تشوش؟ نحن نهتم ،أجل
لك!
تأخذ الرطبة اإليكولوجية النظيفة سوف سرور مرة أخرى عالمات التبويب القديمة أو غير المستخدمة وسلة أطلب فقط
2sa.ese
صالح :الرجاء ،أنها ال تستخدم داخل الخاص بك "اإليكولوجية األخضر" الرطب النظيف أكياس حادة ينتهي القوس
يمكن أن تلحق الضرر الحقيبة أو ما هو أسوأ ،مالبسك ،والتي تكون داخل.
الكي السهل في حزمة منفصلة تماما (كالحقيبة الغذاء الورق ،على سبيل المثال) وترك الحقيبة
المعلقون بجوار كيس اإليكولوجية نظيفة مبللة الخاص بك على جهاز بيك آب المقبل .سوف الهجوم لدينا برامج التشغيل
تلقائياً.
نأتي إلى المعلقون إعادة التدوير للمرة القادمة!
التمويه الخضراء
تأكد من مصطلح "العضوية"،
عندما يتعلق األمر بالتنظيف" ،العضوية" في بعض األحيان يستخدم في نظافة في هذه طريقة ،التي ال يمكن إال
ووصف االحتيال .والسبب؟ جميع المواد الكيميائية مع العمود الفقري الكربون من 'العضوية' .بهذا المنطق
اإليثيلين ،مادة كيميائية خطرة محظورة في مناطق معينة من البلد ،ويمكن أن يسمى 'العضوية'.
استخدام المنظفات ،الذين يستخدمون األكثر شعبية النوع التالي من المذيبات الهيدروكربونية ،نظيفة ،كما يذكر
التورية ،عندما كانت مدة العضوية .على الرغم من أن أفضل قليالً من اإليثيلين ،الهيدروكربونات ال تزال
على أساس مذيب النفط ،الذي يعتبر "لوس" (المركبات العضوية المتطايرة).

إيكو نظيفة مبللة باللون األخضر حقا ً
ونحن نستخدم الرطب النظيف في منظمة التعاون االقتصادي ال  CnhPدون الهيدروكربونات بدالً من المذيبات القائمة
على النفط.
كان هناك شيء واحد كنا حذرين عند قراراتنا ،لضمان أن نختار
الخيار الذي كان حقا ً ودية إلى األرض .بعد سنوات عديدة من األبحاث والتجارب ،فقد اكتشفنا أن هناك اثنان
الخيارات التي يمكننا أن تفعل عمال عظيما لتنظيف وكانت حقا ً صديقة للبيئة .وهذان
اختيار مهني الرطب التنظيف والتنظيف الجاف heaaEneerG ،القيام بالتنظيف العمل المدهشة
المالبس التي آمنة حقا ً لبيئتنا.
أيضا ،سوف ابدأ أفضل شاهد المالبس الخاصة بك!مالبس يخرج أكثر إشراقا ،وأكثر ليونة ورائحة.حاول
انظر الخدمة لدينا ،ويشعر ورائحة الفرق مدهش حقا ً

