
SANET perfect F

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 

Sanitär rengöring & avkalkning

■ Miljöeffekv prestanda med miljöeffekv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt

   

■ Cradle to Cradle® Gold cerfierat*
■ Cerfierat med det europeiska miljömärket  (DE/020/382)
■ 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 

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.

Fullständig biologisk nedbrytbarhet
■ SANET perfect F 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

Ingredienser
<5% anjoniska tensider (natriumalkylsulfat), nonjoniska tensider (fealkohol-EO-addukt)
Särskilda ingredienser: vaen, citronsyra, metansulfonsyra

Tradionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling
■ Mer än 30 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 perfect F

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 

2,
5-

25
 m

L/
L Underhållsstädning:

våorka ytan med en
ren trasa. 

Golvstädning för
hand: våorka golvet
med en ren mopp.

2,
5-

5 
m

L/
L Öppna golvytor:

Kan användas i
golvtvämaskiner.

Ko
nc

en
tr

er
ad Avkalkning, hård

nedsmutsning,
toalerengöring:
Används outspädd. Låt
lösningen verka några
minuter. Skölj noga
med rent vaen. 

Kaklade plaor
ska fuktas innan
produkten används
outspädd. 

Sanitär rengöring & avkalkning
■ Användarsäkerhet ■ Suverän rengöringseffekt ■ Låg användningskostnad

Produktprofil

■ SANET perfect F är en högeffekv underhållsrengöring och avkalkning med suveräna miljöegenskaper. Medlets
hänsyn ll biologiska cykler värnar folks hälsa och lokalvårdarnas säkerhet.

■ SANET perfect F ger inte bara bäre arbetsskydd, det har även suverän rengöringseffekt med minimal insats.
■ Den nya, patentsökta kombinaonen av vätmedel och syror sänker produkörbrukningen och ökar produkviteten.

Formeln är framtagen för a få suveränt rengöringsresultat vid första appliceringen och sänker rengöringsd och -
kostnader.

■ SANET perfect F består huvudsakligen av förnyelsebara ingredienser med tanke på kommande generaoner.

Användningsområde

■ SANET perfect F passar för användning på alla syrafasta sanitetsytor.
■ Använd inte på marmor eller andra syrakänsliga material.
■ Använd inte koncentrerad produkt på plast.

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.

Försäljningsenheter

Ordernr. 714136  10 x 1 L

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


