
SANET alkastar

Kestävän kehityksen edot

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

EMAS:
■ Ympäristönsuojeluntason

jatkuvaparantaminen
■ Kestävän

kehityksenvuosirapor
■ Energia- ja vesihuolto
■ Sosiaalinen

oikeudenmukaisuus

DIN ISO 14001:
■ Jäeen ja CO2- päästöjen

jatkuva vähentäminen,
energian, veden ja raaka-
aineiden säästö.

DIN ISO 50001:
■ Energiahuollon

jatkuva parantaminen:
suorituskyky, tehokkuus,
turvallisuus, käyö ja
kulutus.

A.I.S.E. - Charter:
■ Puhdistusaineiden

turvallinen ja kestävä
valmistus.

DIN ISO 9001:
■ Hallintaprosessien ja

asiakastyytyväisyyden
jatkuva kehiäminen

■ Vakiintunut
laatujärjestelmä
tuotekehityksessä ja
valmistuksessa

Hoitava saniteepesuaine

■ Ekotehokas suorituskyky ekotehokkaalla tuotesuunnielulla

Käyö- ja ympäristöturvallisuus, paras mahdollinen pesuteho

  

■ Cradle to Cradle® kultaserfioitu*
■ EU-ympäristömerkki  (DE/020/385)
■ ‚die umweltberatung‘ posiivisten aineiden listalla
■ Ei lainkaan myrkyllisiä tai haitallisia aineita
■ Ylivertaista suoritustehoa pienemmillä pitoisuuksilla 

*Cradle to Cradle CerfiedTM on Cradle to Cradle Products Innovaon Instute -järjestön myöntämä serfikaa. Tuote vastaa Cradle to
Cradle CerfiedTM -serfikaan kultatasoa, pakkaus hopeatasoa. 

Täysin biohajoava
■ SANET alkastar kaikkine ainesosineen on täysin biohajoava – ominaisuus, joka on todisteu OECD

302 B -standardin* mukaisessa virallisessa mineralisaaokokeessa*.

*Lisäetoja www.wmprof.com

Uusiutuvat luonnonvarat tehokäytössä – uudelleenkäytön osuus kasvaa jatkuvas
■ Tuotanto pohjautuu uusiutuviin raaka-aineisiin sekä 100-prosenseen vesi-, aurinko-

jamaalämpöenergian käyöön
■ Tuotanto pitkäl raakaöljystä riippumatonta: koska SANET alkastar sisältää orgaanista hiiltä,josta

61% on peräisin uusiutuvista kasvivaroista, sen tuotanto on pitkäl raakaöljystäriippumatonta
■ Oma akivinen vesienhoito puhtaan ja jäteveden

Koostumus
Aineosalueelo on käyöturvallisuusedoeessa

Perinteistä saksalaista laatua – kestävän liiketoiminnan kehiämiseen
■ Kestävän tuotekehityksen edelläkävijä yli 30 vuoden ajan
■ Fiksut hygieniaratkaisut kannaavan kasvun takeena
■ Luoteu brändi

Professional user training and on-site support for Sustainable Hygiene Soluons
■ Tietämyksen kaava siirto kouluteujen siivouskonsulen avulla
■ Räätälöidyt hygieniasuunnitelmat ja siivoussuositukset liiketoimintasi ja siivousprosessiesi

opmoinin
■ Vahvistaa palvelujen arvoa ja yrityksen mainea



SANET alkastar

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Annostelu käyötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.
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L Ylläpitopuhdistus:
Pyyhi puhtaalla
märällä tai kostealla
liinalla. 

Laoiden käsinpesu:
Moppaa laa märällä
tai kostealla.
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L Välipuhdistus tai
pinynyt lika: Pyyhi
puhtaalla märällä
tai kostealla liinalla,
huuhtele. 

Hoitava saniteepesuaine
■ Tehokas rasvanpoisto  ■ Useimmat materiaalit  ■ Käytössä edullinen 

Tuoteprofiili

■ SANET alkastar on emäksinen saniteepesuaine, joka ei sisällä happoja tai klooria. Se tekee siitä poikkeuksellisen
materiaali- ja ympäristöystävällisen. Elinkaaria kunnioiaen se huolehi ihmisten terveydestä ja henkilökunnan
turvallisuudesta.

■ Lisääntyneen turvallisuuden ja monipuolisten käyökohteiden ohella SANET alkastar tarjoaa ylivertaista tehoa
etenkin kylpyhuoneen aroilla pinnoilla olevia öljy- ja rasvatahroja vastaan.

■ Vaivaton käsiely ja pieni kulutus lisäävät tuoavuua.
■ Uusiutuviin luonnonvaroihin perustuva SANET alkastar kantaa vastuuta tulevista sukupolvista.

Käyökohde

■ SANET alkastar sopii kaikille vedenkestäville pinnoille, kuten emali, kromi, posliini, keraamiset laatat, muovi, maalatut
pinnat ja marmori. Myös muoveille (esim. akryylilasi, polyamidi, Corian), väliseinille, pesualtaille, suihkuseinille,
kalusteille, hanoille ja värillisille heloille, kahvoille ja kaiteille.

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu

Turvallisuus: Vain ammakäyöön. Ei lasten ulouville. Älä sekoita muiden tuoeiden kanssa. Tarkista materiaalin
kestävyys etukäteen huomaamaomasta kohdasta. Lisäetoja käyöturvallisuusedoeessa.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa. Ei kestä pakastamista. 
Ympäristö: Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä. Oikea annostelu pienentää
kustannuksia ja vähentää ympäristövaikutuksia.

Pakkauskoot

Tilausnro. 712471  10 x 1 L
Tilausnro. 712472  2 x 5 L

pH-arvo 11

Luoteu kumppanisi kohteessa

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


