
LINAX complete

Informācija par ilg tspējību

Ilgtspējīga attīstība un ražošana

EMAS:
■ Nepārtraukta darbības

uzlabošana vides
aizsardzības jomā

■ Gada pārskats par
ilgtspējību

■ Enerģijas un ūdens
pārvaldība

■ Sociālais taisnīgums

DIN ISO 14001:
■ Nepārtraukta darbības

uzlabošana atkritumu un
CO2 izmešu daudzuma
samazināšanas, enerģijas,
ūdens un materiālu
taupīšanas jomā

DIN ISO 50001:
■ Nepārtraukta enerģijas

pārvaldības uzlabošana:
veiktspēja, efektivitāte,
drošība, lietošana un
patēriņš

A.I.S.E. - Charter:
■ Droša un ilgtspējīga

tīrīšanas produktu
ražošana

DIN ISO 9001:
■ Nepārtraukta pārvaldības

procesu un klientu
apmierinātības līmeņa
uzlabošana

■ Izstrādāta produktu
izstrādes un ražošanas
kvalitātes pārvaldības
sistēma 

īpaši augstas veiktspējas noņemšanas līdzeklis
grīdām

■ Ekoefektīva darbība un ekoefektīvs produkta dizains

Lietotāja un vides aizsardzība, nodrošinot vislabākos tīrīšanas standartus

■ Izstrādāts atbilstoši Austrijas Eko marķējumam
■ Nesatur toksiskos un kaitigos materialus
■ Mazāka koncentrācija nodrošina labāku iedarbību, salīdzinot ar citiem produktiem 

Pilnībā bioloģiski noārdāms
■ LINAX complete ar visām tā sastāvdaļām ir pilnībā bioloģiski noārdāms, un šī svarīgā īpašība tika

apstiprināta akreditētos mineralizācijas testos atbilstoši OECD 302 B standartam*

*sīkākai informācijai apmeklējiet www.wmprof.com

Atjaunojamo resursu intensīva izmantošana – nepārtraukti pieaug atkārtotas izmantošanas
apjoms

■ Ražošana, izmantojot lielu daudzumu atjaunojamo izejmateriālu un 100% hidroelektrisko, saules un
ģeotermālo enerģiju

■ Atbildīga un aktīva ūdens pārvaldīšana, patstāvīgi veicot svaigā ūdens un notekūdeņu attīrīšanu

Pilnīga atklātība – tiek norādītas visas sastāvdaļas
<5% anjonu virsmaktīvajām vielām (nātrija alkilsulfāts), nejonu virsmaktīvajām vielām (taukspirta EO piedeva), ziepēm
(kokosriekstu eļļa)
Īpašas sastāvdaļas: ūdens, glikolēteris

Tradicionala vacu kvalitate – noturigas uznemejdarbibas attistibas virziba
■ Celmlauzis ilgtspējīgu produktu izstrādē jau vairāk nekā 25 gadus
■ Gudri higiēnas risinājumi, kas nodrošina peļņu nesošu izaugsmi
■ Uzticams zīmols

Profesionalu lietotaju apmaciba un atbalsts objekta ilgtspejigos higienas risinajumos
■ Visaptverošu zināšanu nodošana ar kvalificētu tīrīšanas konsultantu palīdzību
■ Individuāli higiēnas plāni un tīrīšanas ieteikumi, kas optimizē jūsu uzņēmējdarbības un tīrīšanas

procedūras
■ Pieaugoša pakalpojuma vērtība un nostiprināta uzņēmuma reputācija



LINAX complete

Tehniskā informācija

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

Lietošana un dozēšana

Dozēt atkarībā no
lietošanas veida un
netīrības pakāpes.
Ievērot sniegtās
instrukcijas. 
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L Ģenerāltīrīšana:
uzklājiet uz grīdas
(vienlaikus maks. 50
m²), atstājiet uz 10
minūtēm. 

Izmazgājiet grīdu
ar viendiska
grīdasmazgāšanas
iekārtu un zaļo paliktni
vai beržamo suku.

Likvidējiet netīrumus
un veco polimēra
slāni, izmantojot
ūdens putekļu
sūcēju. Noskalojiet ar
tīruūdeni. 

Pilnīgi un rūpīgi
noslaukiet ar mitru
slotu.
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L Virskārtas

noņemšana:
izsmidziniet uz grīdas
un apstrādājiet ar
viendiska grīdas
mazgāšanas iekārtu,
kurai uzstādīts
atbilstošs paliktnis. 

īpaši augstas veiktspējas noņemšanas līdzeklis
grīdām

■ Efektīvs ■ Ātra darbība ■ Nav jāskalo

Produkta apraksts

■ LINAX complete – ir īpaši augstas veiktspējas noņemšanas līdzeklis grīdām ar Austrijas ekomarķējumu, piemērots
jebkāda veida polimēru dispersijas noņemšanai, kā arī ideāli piemērots LONGLIFE complete līdzekļa noņemšanai.

■ LINAX complete darbojas ļoti spēcīgi arī pastāvīgas kopšanas vai pārmērīgi spēcīgi apstrādātu grīdu gadījumā, un to
var izmantot arī uz sārmjutīgiem grīdas segumiem.

■ Nav nepieciešama grīdas skalošana un neitralizēšana, tādējādi ietaupot laiku un dabas resursus.
■ LINAX complete gādā par lielāku drošību, nodrošinot neslīdēšanu noņemšanas laikā.
■ LINAX complete respektē bioloģiskos procesus un tādējādi sekmē atbildību pret nākamajām paaudzēm.

Pielietojuma sfēra

■ LINAX complete ir piemērots universālai lietošanai visiem ūdensizturīgajiem grīdas segumiem. Tas ir īpaši piemērots
elastīgu grīdu, piemēram, no PVC, linoleja, kaučuka un citiem īpašiem plastiskiem materiāliem, attīrīšanai, kā arī
īpašām cietām grīdām, piemēram, akmeņiem un hermētiskiem koka grīdas segumiem.

■ LINAX complete  var izmantot ar izsmidzināšanas metodi eļļotām, vaskotām vai noblīvētām koka grīdām.
■ Nelietojiet uz lamināta un korķa.
■ Izmantojiet tikai labi vēdināmās telpās. Nodrošiniet, lai tīrīšanas laikā un pēc tās telpā būtu laba ventilācija.

Produkta drošiba, uzglabašana un ar vidi saistitie noradijumi

Drošība: Lietot tikai rūpniecības instalācijās. Sargāt no bērniem. Nedrīkst sajaukt ar citiem produktiem. Iepriekš
pārbaudiet materiāla stabilitāti neredzamā vietā. Lietojot produktu, lūdzu, izmantojiet ieteicamo aizsargapģērbu. Lai
iegūtu sīkāku informāciju, skatiet drošības datu lapu.
Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā.
Vide: Lesaiņojumu izmest tikai pilnībā iztukšotu. Ražojumu pareizi dozējot, tiek samazinātas izmaksas un līdz
minimumam samazināta ietekme uz vidi.

Preces vienības

Pasūtījuma Nr. 712655  2 x 5 L

pH vērtība 10

Jūsu uzticams partneris objektā


