
LINAX stripper

Hållbarhetsinformaon

Hållbar utveckling och
produkon

EMAS:
■ Konnuerlig förbäring

av miljöprestanda 
■ Årlig

hållbarhetsredovisning 
■ Energi- och

vaenhantering
■ Social rävisa 

DIN ISO 14001:
■ Konnuerliga

förbäringar för a
minska avfall och CO2-
utsläpp samt besparing
av energi, vaen- och
materialförbrukning 

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig förbäring

av energihantering:
prestanda, effekvitet,
säkerhet, användning och
konsumon. 

A.I.S.E. - Charter:
■ Säker och hållbar

llverkning av
rengöringsprodukter 

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig förbäring

av hanteringsprocesser
och kundnöjdhet 

■ Etablerat
kvalitetshanteringssystem
i produktutveckling och
produkon 

Universal golvstripper

■ Miljöeffekv prestanda med miljöeffekv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt

 

■ Utvecklad för a uppfylla kraven i österrikiska Ecolabel
■ Registrerat i den posiva listan „die Umweltberatung“
■ Fullständigt uteslutande av giiga och skadliga material
■ Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentraon 

Fullständig biologisk nedbrytbarhet
■ LINAX stripper med alla dess ingredienser är helt biologiskt nedbrytbar och har påvisat denna

vikga egenskap i e ackrediterat mineraliseringstest enligt OECD 302 B-standarden*

*för mer informaon, gå ll www.wmprof.com

Intensiv användning av förnybara resurser - konnuerlig ökning av återanvändningsandelen
■ Produkon med omfaande användning av förnybara råvaror och energi med hjälp av 100 %

vaenkra, solenergi och jordvärme
■ Akv vaenhantering upprähåller egen färsk- och avloppsvaenrening

Full transparens - komple innehållsdeklaraon
<5% tvål, anjoniska tensider (natriumalkylsulfat)
Särskilda ingredienser: vaen, glykoleter, komplexbildare (iminodisuccinat)

Tradionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling
■ Mer än 25 år som föregångare inom hållbar produktutveckling
■ Smarta hygienlösningar säkerställer lönsam llväxt
■ Betro varumärk

Professionell användarutbildning och support på plats för hållbara hygienlösningar
■ Omfaande kunskapsöverföring genom kvalificerade rengöringskonsulter
■ Anpassade hygienplaner och rengöringsrekommendaoner opmerar din verksamhet och

rengöringsruner
■ Ökat servicevärde och stärkt företagsrykte



LINAX stripper

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 
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0-

20
0 

m
L/

L Djuprengöring:
applicera på golvet
(max. 50m² åt
gången), låt vila i 10
minuter. 
Rengör golvet med
en skurmaskin och
en grön rondell eller
skurborste. 

Avlägsna smuts och
gamla polymerlager
med en vaensugande
rengörare. Skölj med
rent vaen. 

80
 m

L/
L Boragning av övre

lager: spreja på golv
 och behandla med
en  skurmaskin och en
lämplig rondell. 

50
m

L/
L Intensiv rengöring:

kan användas i torra
skurmaskiner. 

Universal golvstripper
■ Universal ■ Säker ■ Kostnadseffekv

Produktprofil

■ LINAX stripper är en universal golvstripper enastående miljöegenskaper. Tar hänsyn llbiologiska cykler, värnar om
människors hälsa och städpersonalens säkerhet.

■ Samdigt som arbetssäkerheten förbäras, är LINAX stripper säker på ömtåliga material och har en låg på verkan på
inomhusluens kvalitet, vilket gör boragningen av gamla polymerskikt även mer användar säkert.

■ Denna kostnadseffekva produkt arbetar idealiskt i e system med LONGLIFE polish. Det avlägsnar även flera lager av
LONGLIFE polish polymer beläggningar.

■ Genom a helt utesluta farliga ingredienser så som fosfater, EDTA, NTA, parfym och färg, tar LINAX stripper ansvar för
kommande generaoner.

Användningsområde

■ LINAX stripper passar för universal användning på alla vaentåliga golv. I synnerhet på alla flexibla golvma terial så
som PVC, linoleum, kautschuk och andra specialplast / gummimaterial samt även på hårda golv (t.ex. sten och täta
trägolv).

■ Ska inte användas på öppna trägolv, laminat och kork.

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. Förvaras oåtkomligt för barn. Blanda inte med andra produkter. Prova i förväg
materialets tålighet på e diskret ställe. För mer informaon, se säkerhetsdatablad. 
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. 
Miljö: Lämna bara in helt tom förpackning ll återvinning. Rä dosering sparar pengar och minimerarmiljöpåverkan.

Försäljningsenheter

Ordernr. 712515  2 x 5 L

pH-värde 10

Din betrodda partner på plats

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


