
INOXOL protect

Oplysninger om
bæredygghed

Bæredygg udvikling og
fremslling

EMAS:
■ Løbende forbedring af

miljøpræstaonen
■ Årlig

æredygghedsrapport
■ Forvaltning af energi og

vand
■ Social reærdighed

DIN ISO 14001:
■ Løbende forbedringer

indenfor mindskning af
spild og CO2-emissioner
samt besparelser
på energi-, vand- og
materialeforbrug.

DIN ISO 50001:
■ Løbende forbedring af

energiforvaltningen:
præstaon, effekvitet,
sikkerhed, anvendelse og
forbrug.

A.I.S.E. - forpligtelser:
■ Sikker og bæredygg

fremslling af
rengøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Løbende forbedring af

ledelsesprocesser og
kundelfredshed

■ Etableret
kvalitetshåndteringssystem
indenfor
produktudvikling og -
fremslling

Beskyelsesspray l rusrit stål

■ Økoeffekv ydeevne med økoeffekvt produktdesign

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

■ Registreret i posivlisten hos ‚die umweltberatung‘
■ Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giige og skadelige materialer
■  Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentraon

Fuldstændig biologisk nedbrydelighed
■ INOXOL protect med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist

denne vigge egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest eer OECD 302 B standarden*

*flere oplysninger findes på www.wmprof.com

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen
■ Fremslling ved omfaende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op

l 100% vandkra, solenergi og geotermisk energi.
■ Akv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Tradionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling
■ Over 25 års pionerarbejde indenfor bæredygg udvikling
■ Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
■ Varemærket nyder llid

Professionel brugeruddannelse og støe hos kunden l Bæredygge Hygiejneløsninger
■ Omfaende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
■ Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger opmerer Deres forretnings- og

rengøringsprocedurer
■ Større serviceværdi og styrket firmarenommé



INOXOL protect

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

2 
– 

3 
m

l/m
² Spray-rengøring: brug

en lille mængde af
produktet på en ren
klud og tør.

Manuel rengøring:
Kan anvendes på
overflader af rusri
stål i køkkenområder.

Beskyelsesspray l rusrit stål
■ 2-i-1 ■ Til metaloverflader ■ An-fingeraryk

Produktprofil

■ INOXOL protect får børstet rusrit stål l at skinne igen og erner snavs, der eerlader pleer på arkler i rusrit
stål, som f.eks. vandmærker, fingermærker, støv osv.

■ INOXOL protect opnår opmale resultater, og den hydrofobe film virker afskyende over for vandstænk.
■ Der er kun behov for en lille mængde af produktet for at polere store paneler, så INOXOL protect er

omkostningseffekv.

Anvendelsesområde

■ Egnet l alle former for børstet rusrit stål i køkkener, men også effekv l elevatorer, trapper osv.
■ Må ikke bruges på spejle af rusrit stål.
■ Må ikke sprøjtes direkte på overflader.
■ Må ikke bruges på køkkenvaske.
■ Må ikke bruges på overflader med direkte fødevarekontakt.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 714055  6 x 450 mL
Deres betroede partner hos Dem selv

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


