
SANET daily 

Informação de
sustentabilidade

Desenvolvimento e produção
sustentáveis

EMAS:
■ Melhoria connua do

desempenho ambiental
■ Relatório anual de

sustentabilidade
■ Gestão da energia e da

água
■ Responsabilidade social

DIN ISO 14001:
■ Melhoria connua na

reducao de residuos
e emissoes CO2 e na
poupanca energeca, de
agua e de materiais

ISO 50001:
■ Melhoria connua

da gestao energeca:
desempenho, eficiencia,
seguranca, uso e
consumo

Charter A.I.S.E.:
■ Fabrico seguro e

sustentável de produtos
de limpeza

DIN ISO 9001
■ Melhoria connua

dosprocessos de gestão
eda sasfação do cliente

■ Sistema de gestão
dequalidade
nodesenvolvimento
efabrico de produtos

Produto de limpeza de manutenção de sanitários

■ Desempenho eco-eficiente com um design de produto eco-eficaz

Segurança ambiental e do ulizador com o mais elevado desempenho de limpeza

  

■ Primeira gama deprodutos de limpeza cerficada Cradle toCradleTM Gold*
■ Com o Rótulo Ecológico da UE  (AT/020/012)
■ Registado na lista posiva da Consultora Ambiental die umweltberatung
■ Não contém materiais tóxicos ou nocivos
■ Mais eficaz do que outros produtos com uma menor concentração de uso

*Cradle to Cradle Cerfied™ é uma marca de cerficação licenciada pelo Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. O produto
possui a cerficação Cradle to Cradle™ nível Ouro, a embalagem cumpre os requisitos do nível Bronze sem a avaliação do pulverizador
de espuma. Não contém materiais proibidos.
 

Totalmente biodegradável
■ Todos os ingredientes de SANET daily Quick&Easy sao totalmente biodegradaveis, como comprova

o testehomologado de mineralizacao conforme a OCDE 302 B*

*Para mais informacoes, visite www.wmprof.com

Uso intensivo de fontes renováveis e aumento sustentado da taxa de reulização
■ Producao baseada no uso intensivo de materias-primas renovaveis e energias 100%hidroeletricas,

solares e geotermicas
■ Gamybai nenaudojama žaliavinė naa: 95% proc. organinės SANET daily Quick&Easy anglies

gaunama iš atsinaujinančių augalinių išteklių, todėl gamyba yra nepriklausoma nuo žaliavinės naos
■ Gestao responsavel da agua atraves de sistemas proprios de tratamento de aguas residuais

epotavel

Total transparência - declaração completa de ingredientes
5-15%tensoacvos aniónicos (lauril sulfato de sódio), <5% tensoacvos não-iónicos (surfatantes de açúcar), perfumes
Ingredientes específicos: água, LACTIC ACID, ácido metanosulfónico, corante alimentar (E 124)

Qualidade alemã para impulsionar o seu negócio de forma sustentada
■ Mais de 25 anos no desenvolvimento pioneiro de produtos sustentaveis
■ Solucoes de higiene inteligentes para um crescimento rentavel
■ Marca de confianca

Assistência in situ e formação para profissionais em soluções de higiene sustentáveis
■ Transferência de um amplo know-how através de assessores qualificados
■ Planos de higiene e conselhos de limpeza personalizados para omizar os seus procedimentos e o

seu negócio
■ Promoção da excelência de serviço e da reputação da sua empresa



SANET daily 

Informação técnica

Aplicação e dosagem

Doseie consoante a
aplicação e o grau de
sujidade. Ver modo de
uso abaixo.
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id
a Limpeza higiénica

pulverize diretamente
ou num pano
adequado. Permita um
tempo de ação curto
e limpe com um pano
limpo.
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 g

ar
ra

fa Substuição de
garrafa concentrada:
Rere o cartucho e
pulverize 2-3 vezes
para eliminar os restos
de produto.

Produto de limpeza de manutenção de sanitários
■ Potente ■ Eficaz contra o sabão calcário ■ Com um aroma agradável

Perfil do produto

■ SANET daily Quick & Easy é indicado para a limpeza diária de casas de banho e de áreas sanitárias.
■ Graças às suas propriedades de formação de espuma, este produto de limpeza de manutenção de sanitários adere

bem às supercies.
■ A sua fórmula é à base de ácido lácteo, que é especialmente indicado para remover manchas de água.
■ Este produto é especialmente indicado para a remoção de sabão calcário e deixa um aroma agradável a limão após a

aplicação.
■ Como parte do sistema de dosagem portál do Quick & Easy, este produto de limpeza de manutenção de instalações

sanitárias combina um elevado desempenho com esforços mínimos e um baixo custo.
■ Por não ter conter substâncias CLP, oferece a máxima segurança ao ulizador.
■ Maioritariamente composto por recursos renováveis, este produto assume a responsabilidade pelas gerações

futuras.

Aplicação

■ Indicado para todas as supercies resistentes aos ácidos em toda a casa de banho e área sanitária, por ex., azulejos,
acessórios cromados, porcelana, grés, etc. Não indicado para pedras naturais (por ex., mármore) e esmalte sensível
aos ácidos.

■ Para o nosso sistema Quick & Easy, recomendamos que substua a água após 24 horas.

Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental

Segurança: De uso exclusivamente profissional. Manter fora do alcance das crianças. Não misturar com outros
produtos.Testar a compabilidade do material antes de usar. Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança.
Armazenamento: Armazenar a temperatura ambiente no recipiente original.
Ambiente: Eliminar apenas embalagens completamente vazias no contentor de resíduos recomendado. A correta
dosagem minimiza os custos e o impacto ambiental. Em comparação com outros produtos, basta aplicar uma pequena
quandade.

Unidades de venda

N.º de encomenda 713601  6 x 325 mL

Valor pH 1

O seu parceiro de confiança no local

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


