
SANET daily 

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 

Rengöringsmedel för sanitärt underhåll

■ Miljöeffekv prestanda med miljöeffekv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt

  

■ Första Cradle to CradleTM Goldcerfierade* sormentet i rengöringsbranschen
■ Cerfierat med det europeiska miljömärket  (AT/020/012)
■ Registrerat i den posiva listan „die Umweltberatung“
■ Fullständigt uteslutande av giiga och skadliga material
■ Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentraon 

*Cradle to Cradle CerfiedTM är e cerfieringsmärke licensierat av Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Produkten har varit
Cradle to Cradle CerfiedTM på Guld-nivå, förpackningen uppfyller kraven på brons-nivå, sprejhuvud möter förbudskravlista.

Fullständig biologisk nedbrytbarhet
■ SANET daily Quick&Easy 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
■ Produkon i stor utsträckning oberoende av råolja: 95% av organiskt kol som bearbetas i SANET

daily Quick&Easy kommer från förnybara växtresurser som möjliggör en produkon i stor
utsträckning oberoende av råolja

■ Akv vaenhantering upprähåller egen färsk- och avloppsvaenrening

Full transparens - komple innehållsdeklaraon
5-15%anjoniska tensider (natriumlaurylsulfat), <5% nonjoniska tensider (tensider sockerbaserade), parfym
Särskilda ingredienser: vaen, LACTIC ACID, metansulfonsyra, livsmedelsfärg (E 124)

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



SANET daily 

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 
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g Sanering: Spraya
direkt på eller använd
en lämplig trasa. Låt
verka en kort stund
och torka med en ren
trasa.
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koncentralaska Ta
bort patronen och
spreja 2–3 gånger
så a du undviker
produktavlagringar

Rengöringsmedel för sanitärt underhåll
■ Krafullt ■ Effekvt mot kalktvål ■ Med en behaglig do

Produktprofil

■ SANET daily Quick & Easy är lämpligt för daglig rengöring av badrum och sanitetsområden.
■ Tack vare sina löddrande egenskaper fäster dea rengöringsmedel för sanitärt underhåll bra på ytor.
■ Det är baserat på mjölksyra och är utmärkt lämpligt för a lösa upp vaenfläckar.
■ Denna produkt är särskilt lämplig för a avlägsna kalktvål och eerlämnar en behaglig do av citron sedan den

applicerats.
■ Dea rengöringsmedel för sanitärt underhåll är en del av det portabla doseringssystemet Quick & Easy och

kombinerar en enastående förmåga med minimal arbetsinsats och låga kostnader.
■ Eersom det är fri från CLP när det appliceras innebär det maximal säkerhet för användaren.
■ Produkten är huvudsakligen sammansa av förnybara resurser och tar därmed ansvar för kommande generaoner.

Användningsområde

■ Lämpligt för alla syraresistenta ytor i badrum och sanitetsområden, ll exempel kakel, krominredning, porslin,
stengods etc. Ej lämpligt för natursten (t.ex. marmor) och syrakänslig emalj.

■ För vårt QUICK & EASYsystem rekommenderar vi a byta vaen eer 24 mmar.

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 minimerar miljöpåverkan.
Jämfört med andra produkter är mindre mängd nödvändig.

Försäljningsenheter

Ordernr. 713601  6 x 325 mL

pH-värde 1

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


