
TANET SR 15

Informasjon om
bærekraighet

Bærekraig utviking og
produksjon

EMAS:
■ Konnuerligforbedring

avmiljøytelsen
■ Årligbærekrasrapport
■ Energi- og vannstyring
■ Sosial reerdighet

DIN ISO 14001:
■ Konnuerlig forbedring

i reduksjon av avfall
og CO2-utslipp, og
besparelser i energi, vann
og materialforbruk

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig forbedring

av energistyring: ytelse,
effekvitet, sikkerhet,
brukt energi og forbruk.

A.I.S.E. - Charter:
■ Trygg og bærekraig

framsling av
rengjøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig forbedring

av styringsprosessen og
kundelfredsheten

■ Etablert
kvalitetsstyringssystem
i produktutvikling og
produksjon

Høyytelses gulv- og overflaterenser

■ Øko-effekv ytelse med øko-effekvt produktdesign

Bruker- og miljøvennlig sikkerhet med høyeste rengjøringsytelse

  

■ Første Cradle to CradleTM Goldserfiserte* serie i rengjøringsindustrien
■ Serfisert med det europeiske miljømerket  (DE/020/385)
■ Registrert i den posive listen l ‚die umweltberatung‘
■ Full forkasng av giige og skadelige materialer
■ Bedre ytelse enn andre produkter ved lavere konsentrasjoner

*Cradle to Cradle CerfiedTM er et serfiseringsmerke lisensiert av Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Produktet har bli
Cradle to Cradle CerfiedTM på gull-nivå, mens emballasjen svarer l kriteriene for sølv.

Fullstendig biologisk nedbrytbart
■ TANET SR 15 med alle ingredienser er fullstendig biologisk nedbrytbart og har bevist denne vikge

egenskapen i en akkreditert mineraliseringstest i henhold l OECD 302 B-standarden*

*for mer informasjon, vennligst besøk www.wmprof.com

Intensiv bruk av fornybare ressurser – konnuerlig økning av gjenbruksgraden
■ Produksjon med utstrakt bruk av fornybare råmaterialer og energi med innl 100% vann-,sol- og

geotermisk kra
■ Produksjonen er i stor grad uavhengig av råolje: 61% organisk karbon prosessert i TANET SR

15kommer fra fornybare planteressurser og muliggjør en produksjon som i stor grad er uavhengigav
råolje

■ Akv vannforvaltning ved bruk av egen fersk- og avløpsvannsbehandling

Ingredienser
Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

Tradisjonell tysk kvalitet – driver din langsikge forretningsutvikling
■ Mer enn 25 års pionervirksomhet i utvikling av bærekraige produkter
■ Smarte hygieneløsninger sikrer lønnsom vekst
■ Pålitelig merke

Profesjonell brukeropplæring og support i felten for Bærekraige hygieneløsninger
■ Grundig kunnskapsoverføring gjennom kvalifiserete rengjøringskonsulenter
■ Tilpassede hygieneplaner og rengjøringsanbefalinger som opmaliserer din vikrsomhet og dine

rengjøringsprosedyrer
■ Økt tjenesteverdi og styrket rennomé for selskapet



TANET SR 15

Teknisk informasjon

Anvendelse og dosering

Doser i forhold
l anvendelse og
mengde jord. Følg
instruksjonene under.

2,
5-

7,
5 

m
L/

L Manuell
gulvrengjøring:
moppgulvet med en
renmopp.

Overflaterengjøring:
tørk avoverflatene
vå ellerfukg med en
renklut.

5 
- 2

5 
m

L/
L Sprayflaske: spray

påen ren klut og tørk
avoverflatene.

2,
5 

m
L/

L Åpne gulvflater:
Kan anvendes iauto-
vaskere.

Høyytelses gulv- og overflaterenser
■ Gode vængsegenskaper ■ Perferkte rengjøringsresultater ■ Lav kostnad i bruk

Produktprofil

■ TANET SR 15 er et krafullt rengjøringsmiddel for gulv og flater, med eksepsjonelle miljøegenskaper. Med respekt for
det biologiske kretsløpet tar den vare på folks helse og rengjøringspersonellets sikkerhet.

■ Og mens den forbedrer arbeidssikkerheten, sikrer TANET SR 15 ekstraordinære kra en utmerket rengjøringsytelse
med minimal anstrengelse og kostnad.

■ De gode væteegenskapene gir enkel og grundig smuss- og fejerning fra porøse steingulv og l og med fra
hydrofobiske overflater som pur, og eerlater ingen riper eller striper.

■ Ved hovedsaklig å være sammensa av fornybare ressurser tar TANET SR 15 ansvar for fremdige generasjoner.

Anvendelsesområde

■ TANET SR 15 er egnet for alle vannbestandige gulv som stein, gummi, linoleum, PVC, pur etc.
■ Særlig egnet for gulv med akryliske gulvpolish og for alle vaskbare overflater, som plast, glass, keramikk, metall og

lakk.

Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner

Sikkerhet: Bare for yrkesbrukere. Material kompabilitet sjekkes på et skjult sted. For yerligere informasjon, se
sikkerhetsdatablad.
Lagring: Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Frosølsomt.
Miljø: For maksimal effekvitet må du alld bruke rikg dosering. Dee vil minimere vannforbruket og redusere
vannforurensningen.

Salgsenheter

Ordrenr. 712479  10 x 1 L
Ordrenr. 712480  2 x 5 L

pH-verdi 9

Din pålitelige partner på stedet

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


