
SANET spray

Oplysninger om
bæredygghed

Bæredygg udvikling og
fremslling

EMAS:
■ Løbende forbedring af

miljøpræstaonen
■ Årlig

æredygghedsrapport
■ Forvaltning af energi og

vand
■ Social reærdighed

DIN ISO 14001:
■ Løbende forbedringer

indenfor mindskning af
spild og CO2-emissioner
samt besparelser
på energi-, vand- og
materialeforbrug.

DIN ISO 50001:
■ Løbende forbedring af

energiforvaltningen:
præstaon, effekvitet,
sikkerhed, anvendelse og
forbrug.

A.I.S.E. - forpligtelser:
■ Sikker og bæredygg

fremslling af
rengøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Løbende forbedring af

ledelsesprocesser og
kundelfredshed

■ Etableret
kvalitetshåndteringssystem
indenfor
produktudvikling og -
fremslling

Sanitært dagligt rengøringsmiddel, klar l brug

■ Økoeffekv ydeevne med økoeffekvt produktdesign

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

  

■ Cradle to Cradle® Gold cerfied*
■ Cerficeretmed Den europæiske Økoeket  (DE/020/382)
■ Udviklet l at opfylde det østrigske økologimærke
■ Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giige og skadelige materialer
■  Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentraon

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.

Fuldstændig biologisk nedbrydelighed
■ SANET spray med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist denne

vigge egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest eer OECD 302 B standarden*

*flere oplysninger findes på www.wmprof.com

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen
■ Fremslling ved omfaende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op

l 100% vandkra, solenergi og geotermisk energi.
■ Fremsllingen er i det meste uaængig af råolie: 94% af det organiske kulstof behandlet i SANET

spray stammer fra fornyelige planteressourcer, hvilket muliggør en fremslling i det meste
uaængig af råolie.

■ Akv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Tradionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling
■ Over 30 års pionerarbejde indenfor bæredygg udvikling
■ Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
■ Varemærket nyder llid

Professionel brugeruddannelse og støe hos kunden l Bæredygge Hygiejneløsninger
■ Omfaende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
■ Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger opmerer Deres forretnings- og

rengøringsprocedurer
■ Større serviceværdi og styrket firmarenommé



SANET spray

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Ko
nc

en
tr

er
et Sanitetsrengøring:

Sprøjt produktet på
en ren klud, aør
overfladen, og tør
eer med vand

Aalkning,
vedholdende snavs:
Lad opløsningen sidde
i et par minuer. Tør
eer med rent vand

Sanitært dagligt rengøringsmiddel, klar l brug
■ Frisk du ■ Alsidig ■ Høj effekt

Produktprofil

■ SANET spray er et yderst effekvt brugsklart rengøringsmiddel, som erner alt almindeligt snavs i sanitære områder,
f.eks. kalk, sæbe l forebyggelse af kalksten samt fedtpleer og kosmekrester.

■ SANET spray er enkel at anvende, ds- og omkostningsbesparende og skånsom mod materialer.
■ SANET spray eerlader en stærk, karakterissk og langvarig du af renhed.
■ Med en sammensætning af overvejende fornybare ressourcer og levering i en flaske fremsllet af 100%  af

genbrugsplasc tager SANET spray ansvaret for de kommende generaoner.
■ Takket være SANET spray miljøvenlige og milde sammensætning kan det anvendes sikkert i hele badeværelser og

sanitære områder, som f.eks. på hoteller, i kontorbygninger samt i offentlige og private faciliteter.

Anvendelsesområde

■ SANET spray er yderst velegnet l daglig vedligeholdende rengøring af håndvaske, fings, fliser, keramik, brusere osv.
■ Produktet kan anvendes på ABS (Acrylonitril butadien styren), Makrolon® / PC plasc og PLEXIGLAS®/acrylglas.
■ Kan også påføres forkromede og messing blandingsbaerier.
■ Må ikke anvendes på materialer, der er følsomme over for syre som f.eks. marmor.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen. Dee produkt er ikke beregnet l
rengøring i stor skala. Brug ald den korrekte dosering for maksimal effekvitet. Det reducerer vandforbruget og
vandforureningen.

Salgsenheder

Ordner No. 715486  10 x 750 mL

pH-værdi 2

Deres betroede partner hos Dem selv

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 (0)6245 87286


