
SANET perfect F

Jätkusuutlikkuse teave

Jätkusuutlik areng ja tootmine

EMAS:
■ Pidev paranevad

keskkonnanäitajad
■ Iga-aastane

jätkusuutlikkuse raport
■ Energia ja vee haldamine
■ Sotsiaalne õiglus

DIN ISO 14001:
■ Pidev jäätmete ja

CO2-emissioonide
vähendamine, samu
energia, vee ja
materjalide säästmine

DIN ISO 50001:
■ Pidev energiahalduse

edendamine: jõudlus,
tõhusus, turvalisus,
kasutus ja tarbimine

A.I.S.E. - harta:
■ Puhastustoodete ohutu ja

jätkusuutlik tootmine 

DIN ISO 9001:
■ Haldusprotsesside ja

kliendirahulolu pidev
tõhustamine

■ Tootearenduses ja
tootmises tõestatud
kvaliteedihalduse
süsteem

Sanitaarpuhastusvahend ja katlakivieemaldi

■ Ökoloogiline tõhusus ja tootedisain

Kasutaja- ja keskkonnasõbralik ning puhastab ülitõhusalt

   

■ Cradle to Cradle® kuldtaseme serfikaat*
■ EuroopaEcolabel-serfikaadiga  (DE/020/382)
■ Vastab Austria ökomärgise nõuetele
■ Registreeritud Austria keskkonnaliidu ‚die umweltberatung‘ heas nimekirjas
■ Ei sisalda ainsatki toksilist ega kahjulikku ainet
■ Väiksem kontsentratsioon, kuid tõhusam teistest 

Cradle to Cradle Cerfied® is a cerficaon mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. The product has been
Cradle to Cradle Cerfied® at the Gold level, packaging meets Silver level requirements.

Täielikult biolagunev
■ SANET perfect F ja kõik selle komponendid on täielikult biolagunevad, seda on tõestatud OECD 302

B standardile vastava akrediteeritud mineraliseerimiskatsega*.

*Lisateavet aadressilt www.wmprof.com

Taastuvressursside kindel kasutamine ja taaskasutusindeksi pidev tõus
■ Tootmisel kasutatakse palju taastuvaid toormaterjale ja 100% vee, päikese ja maapõue energiat
■ Akivse veekasutushalduse nimel hoiame töös isiklikku jaama puhta vee ja heitvee jaoks

Kooss
<5% anioonsed pindakivsed ained (naatriumalküülsulfaat), mieioonsed pindakivsed ained (rasvalkohol
etüleenoksiidi adukt)
Spetsiifilised koossained: vesi, sidrunhape, metaansulfoonhape

Traditsiooniline Saksa kvaliteet – jätkusuutliku eevõtluse mootor
■ Üle 30 aasta jätkusuutliku tootearenduse eesrinnas
■ Nukad hügieenilahendused tagavad kasumi ja kasvu
■ Usaldusväärne kaubamärk

Professionaalne väljaõpe ja kohapealne jätkusuutlike hügieenilahenduste tugi
■ Kogemustega puhastuseksperdid jagavad oma teadmisi
■ Vajadustepõhised hügieeniplaanid ja puhastusnõuanded, mis opmeerivad Teie eevõe ja

puhastamise protseduure
■ Teenuse tõusnud väärtus ja eevõe parem maine 



SANET perfect F

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.

2,
5-

25
 m

L/
L Hoolduspuhastus:

Pühkige pinda märja
või niiske puhta
lapiga. 

Põranda käsipesu:
Peske põrandat märja
või niiske puhta
mopiga.

2,
5-

5 
m

L/
L Avatud

põrandapinnad:
Kasutatav
automaatseadmetes.

Ko
nt
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er

itu
d Katlakivi, tugev

mustus, WC: Ärge
lahjendage. Laske
mõni minut mõjuda.
Loputage põhjalikult
veega. 

Enne lahjendamata
toote kasutamist
tehke plaade vuugid
märjaks. 

Sanitaarpuhastusvahend ja katlakivieemaldi
■ Kasutaja ohutus ■ Suurepärased tulemused ■ Kuluefekivne

Toote profiil

■ SANET perfect F on erakordsete keskkonnaomadustega efekivne hoolduspuhastusvahend ja katlakivieemaldi.
Bioloogiliste tsüklitega kooskõlas olev puhastusvahend hoolitseb puhastustöötajate ohutuse eest.

■ Lisaks tööohutuse tõhustamisele tagab SANET perfect F erakordne tõhusus suurepärased puhastustulemused
minimaalse pingutusega.

■ Menetluses oleva patendi kohane kombinatsioon pindakivsetest ainetest ja hapetest vähendab toote kulu ning
suurendab tootlikkust. Valem on töötatud välja parimate puhastustulemuste saavutamiseks esimesel rakendamisel
ning vähendab puhastusaega ja -kulusid.

■ Peamiselt taastuvatest materjalidest koosnev SANET perfect F on järgmiste põlvkondade suhtes vastutustundlik
toode.

Kasutusala

■ SANET perfect F sobib sanitaarruumides kõigile happekindlatele pindadele.
■ Ei sobi kasutamiseks marmorist ja happetundlikel materjalidel.
■ Ärge kasutage kontsentreeritud toodet plasdel.

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised

Ohutus: Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Hoida lastele käesaamatus kohas. Mie segada kokku
teiste toodetega. Kontrollige varjatud kohas enne materjali vastupidavust. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaar.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib viia vaid täies tühja pakendi. Õiges doseerides säästate raha ja keskkonda.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 714136  10 x 1 L

pH-väärtus: 1

Teie usaldusväärne partner

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 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


