
LINAX complete

Oplysninger om
bæredygtighed

Bæredygtig udvikling og
fremstilling

EMAS:
■ Løbende forbedring af

miljøpræstationen
■ Årlig

æredygtighedsrapport
■ Forvaltning af energi og

vand
■ Social retfærdighed

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:
præstation, effektivitet,
sikkerhed, anvendelse og
forbrug.

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

fremstilling af
rengøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Løbende forbedring af

ledelsesprocesser og
kundetilfredshed

■ Etableret
kvalitetshåndteringssystem
indenfor
produktudvikling og -
fremstilling

Højt-ydende grundrens

■ Økoeffektiv ydeevne med økoeffektivt produktdesign

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

■ Udviklet til at opfylde det østrigske økologimærke
■ Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giftige og skadelige materialer
■  Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentration

Fuldstændig biologisk nedbrydelighed
■ LINAX complete med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist

denne vigtige egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest efter OECD 302 B standarden*

*flere oplysninger findes på www.wmprof.com

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen
■ Fremstilling ved omfattende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op

til 100% vandkraft, solenergi og geotermisk energi.
■ Aktiv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Fuld gennemskuelighed – fuldstændig deklaration af ingredienser
<5% anioniske overfladeaktive stoffer (natriumalkylsulfat), nonioniske overfladeaktive stoffer (fedtalkohol-EO-addukt),
sæbe (kokosolie)
Specific ingredients: vand, glykoleter

Traditionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling
■ Over 25 års pionerarbejde indenfor bæredygtig udvikling
■ Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
■ Varemærket nyder tillid

Professionel brugeruddannelse og støtte hos kunden til Bæredygtige Hygiejneløsninger
■ Omfattende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
■ Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger optimerer Deres forretnings- og

rengøringsprocedurer
■ Større serviceværdi og styrket firmarenommé



LINAX complete

Teknisk information

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

Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

30
 - 

50
 m

L/
L Dybderengøring:

påfør på gulvet (maks.
50 m² ad gangen),
vent 10 minutter. 

Rengør gulvet med en
enkeltskivemaskine og
en egnet bal eller en
skrubbebørste.

fjern snavs og gamle
polymerlag ved hjælp
af en evådsuger. Skyl
med rent vand. 

Aftør fuldstændigt og
grundigt med en våd
moppe.

30
-5

0 
m

L/
L Afrensning: sprøjt på

gulvet og behandl med
en maskine med en
single-disc maskine og
en passende pude. 

Højt-ydende grundrens
■ Effektivt ■ Hurtigtvirkende ■ Ingen afskylning

Produktprofil

■ LINAX complete er et meget højtydende gulv-grundrensemiddel godkendt med det østrigske miljømærke. Det er
egnet til at fjerne enhver form for polymer-dispersion, ligeledes er det ideelt til at fjerne LONGLIFE complete.

■ LINAX complete fjerner endda gulvbehandlinger i flere lag og er egnet til alle vandfaste gulvbelægninger.
■ Der er ikke behov for afskylning og neutralisering af gulvet bagefter, dette sparer tid og naturlige råstoffer.
■ LINAX complete giver forøget sikkerhed, eftersom midlet ikke gør gulvet glat under afrensningen.
■ LINAX complete respekterer biologiske processer og bidrager således til ansvarlig optræden i forhold til kommende

generationer.

Anvendelsesområde

■ LINAX complete er egnet til universel anvendelse på al vandfast gulvbelægning. Midlet er særlig egnet til dybrensning
af elastiske gulvbelægninger såsom PVC, linoleum, gummi og andre særlige plastiske materialer, ligeledes til særlige
hårde gulvbelægninger såsom sten og forseglede trægulve.

■ LINAX complete kan anvendes med spray-rens-metoden på oliebehandlede, voksbehandlede eller forseglede
trægulve.

■ Ikke til anvendelse på laminat og kork.
■ Må kun bruges på steder med god ventilation. Sørg for god ventilation af området under og efter

rengøringsprocessen.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Bland ikke produktet med andre
produkter. Kontroller først for materialeforligelighed på et sted, der ikke kan ses. Anvend venligst den anbefalede
beskyttelsespåklædning ved håndtering af produktet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Only give completely emptied packaging in the recommended waste container.Proper dosing saves costs
and minimizes environmental impact.

Salgsenheder

Ordner No. 712655  2 x 5 L

pH-værdi 10

Deres betroede partner hos Dem selv


