
INOXOL protect

Informacija apie tv arumą

Tvari plėtra ir gamyba

EMAS:
■ Nuolanis aplinkostaršos

mažinimas
■ Menė tvarumoataskaita
■ Energijos ir

vandensvaldymas
■ Socialinė lygybė

DIN ISO 14001:
■ Nuolat mažinami

išmetamo CO2 kiekiai,
taupoma energija,
vanduo ir medžiagos

DIN ISO 50001:
■ Nuolanis energijos

valdymo gerinimas:
poveikis, efektyvumas,
saugumas, naudojimas ir
suvartojimas.

A.I.S.E. - Charter:
■ Saugi ir tvari valymo

produktų gamyba

DIN ISO 9001:
■ Nuolanis

valdymoprocesų ir
klientųpatenkinimo
rezultatųgerinimas

■ Sukurta produktųkūrimo
ir gamyboskokybės
valdymosistema

Apsauginis purškalas nerūdijančiam plienui

■ Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai

■ Įtraukta į teigiamą „die umweltberatung“ sąrašą
■ Sudetyje nera nuodingu ir pavojingu medžiagu
■ Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

Visiškai suyra
■ INOXOL protect ir visos sudėtyje esančios medžiagos visiškai suyra. Ši svarbi savybė įrodyta

akredituotu mineralizacijos testu pagal OECD 302 B standartą*

*daugiau informacijos rasite adresu www.wmprof.com

Intensyvus atsinaujinančių šalnių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai
■ Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šalnių

energija
■ Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Sudės
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tradicine vokiška kokybe – jusu ilgaamžio verslo pletra
■ Daugiau kaip 25 metų par produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
■ Sumanūs higienos sprendimai, užkrinantys pelningą augimą
■ Pakimas prekės ženklas

Profesionalus naudotoju apmokymas ir pagalba priimant tvarius higienos sprendimus
■ Kvalifikuo valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
■ Pagal individualius poreikius pritaiky higienos planai ir valymo rekomendacijos, opmizuojančios

jūsų verslo ir valymo procedūras
■ Didesnę paslaugų vertė ir geresnė kompanijos reputacija



INOXOL protect

Techninio pobūdžio informacija

Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso nuo
valomos vietos ir
nešvarumų kiekio.
Vadovaukitės
nurodymais.

2 
– 

3 
m

l/m
² Valymas purškiant:

nedidelį kiekį
priemonės užtepkite
ant švarios šluostės ir
nuvalykite.

Valymas rankomis:
galima naudo ant
nerūdijančiojo plieno
paviršių virtuvėse.

Apsauginis purškalas nerūdijančiam plienui
■ Du viename ■ Metaliniams paviršiams ■ Valo pirštų atspaudus

Produkto aprašymas

■ INOXOL protect atkuria šveisto/poliruoto nerūdijančio plieno švytėjimą ir pašalina nerūdijančio plieno gaminius
gadinančius nešvarumus, tokius kaip vandens dėmės, pirštų antspaudai, dulkės ir t. t.

■ INOXOL protect pasiekia opmalių rezultatų, o hidrofobinė juostelė apsaugo nuo tykštančio vandens.
■ INOXOL protect purškalas yra ekonomiškas, nes dideliems skydams nublizgin pakanka labai mažo priemonės kiekio.

Paskirs

■ Tinka visiems šukuoto nerūdijančiojo plieno paviršiams, esanems virtuvės patalpose. Taip pat nka liams, laiptams
ir pan. valy.

■ Nenaudo nerūdijančiojo plieno veidrodžiams valy.
■ Nepurkš esiai ant paviršių.
■ Nenaudo virtuvių kriauklėms valy.
■ Nenaudo paviršiams, turinems esioginį sąly su maistu, valy

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugo originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
Aplinkosauga: Galima išmes k visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 714055  6 x 450 ml
Jūsų pakimas partneris

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 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


