
SANET spray

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

Kasutusvalmis sanitaarhooldusvahend

■ Ökoloogiline tõhusus ja tootedisain

Kasutaja- ja keskkonnasõbralik ning puhastab ülitõhusalt

  

■ Cradle to Cradle® kuldtaseme serfikaat*
■ EuroopaEcolabel-serfikaadiga  (DE/020/382)
■ Vastab Austria ökomärgise nõuetele
■ 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 spray 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
■ Tootmine on suuremalt jaolt toornaast sõltumatu: tootes SANET spray kasutatud orgaaniline

süsinik pärineb 94% ulatuses taastuvast taimsest allikast, võimaldades suuremalt jaolt toota
toornaata

■ Akivse veekasutushalduse nimel hoiame töös isiklikku jaama puhta vee ja heitvee jaoks

Kooss
Koossosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaar

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 spray

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.

Ko
nt

se
nt

re
er

itu
d Sanitaarpuhastus:

Piserdage puhtale
lapile, pühkige pind ja
loputage.

Katlakivi, püsivat
mustust eemaldav:
Jätke lahus mõneks
minuks peale.
Loputage puhta veega.

Kasutusvalmis sanitaarhooldusvahend
■ Värske lõhn ■ Mitmekülgne ■ Ülitõhus

Toote profiil

■ SANET spray on erakordsete kasutusvalmis puhastusvahend igat tüüpi tavalise mustuse, näiteks katlakivi,
kaltsiumseebi setete, rasva- ja kosmeekajääkide eemaldamiseks sanitaarruumides. 

■ SANET spray on lihtne kasutada ning see säästab aega ja raha,  materjalidele õrnatoimeline.
■ Tänu SANET spray intensiivsele ja iseloomulikule lõhnale jääb ruumi kauapüsiv ja puhas lõhn.
■ Peamiselt taastuvatest materjalidest koossega ja 100% taaskasutatud plasst pakendatud SANET spray kannab hoolt

tulevaste põlvkondade eest.
■ Tänu SANET spray keskkonnasõbralikule ja mahedale koossele saab seda ohutult kasutada igalpool vannitoas ja

sanitaarruumides, näiteks hotellides, büroohoonetes, riigiasutustes ja erasektoris.

Kasutusala

■ SANET spray sobib häs kraanikausside, furnituuri, plaade, keraamika, duššide jms puhastamiseks.
■ Toodet saab kasutada ABS (akrüülnitriil-butadieen-stüreen), Makrolon® / polükarbonaatplasst (PC) ja PLEXIGLAS®/

akrüülklaasist pindadel.
■ Sobib seisundis kroomitud segistel ja valgevasest toodetel. 
■ Mie kasutada hapetele tundlikel pindadel, nagu marmor.

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised

Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaar.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täies tühja pakendi. Toode ei ole ee nähtud suurte
pindade puhastamiseks. Maksimaalse tõhususe tagamiseks kasutage ala õiget kogust.
See minimeerib veekulu ja vähendab veesaastet.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 715486  10 x 750 mL

pH-väärtus: 2

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


