
SANET perfect F

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

Saniteepuhdistusaine & kalkinpoistoaine

■ Ekotehokas suorituskyky ekotehokkaalla tuotesuunnielulla

Käyö- ja ympäristöturvallisuus, paras mahdollinen pesuteho

   

■ Cradle to Cradle® kultaserfioitu*
■ EU-ympäristömerkki  (DE/020/382)
■ Kehitey täyämään Itävallan Ecolabel-vaamukset
■ ‚die umweltberatung‘ posiivisten aineiden listalla
■ Ei lainkaan myrkyllisiä tai haitallisia aineita
■ Ylivertaista suoritustehoa pienemmillä pitoisuuksilla 

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.

Täysin biohajoava
■ SANET perfect F 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
■ Oma akivinen vesienhoito puhtaan ja jäteveden

Koostumus
<5% anionisia pinta-akivisia aineita (natriumalkylisulfaa), ioniomat pinta-akiviset aineet (rasva-alkoholi-EO-
adduk)
Erityisainesosat: aqua, sitruunahappo, metaanirikkihappo

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 perfect F

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Annostelu käyötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

2,
5-

25
 m

L/
L Ylläpitopuhdistus:

Pyyhi puhtaalla
märällä tai kostealla
liinalla. 

Laoiden käsinpesu:
Moppaa laa märällä
tai kostealla.

2,
5-

5 
m

L/
L Suuret laapinnat:

Moppaa laa märällä
tai kostealla.

Ti
iv

ist
e Kalkinpoisto,

pinynyt lika, WC
pesu: älä laimenna.
Anna vaikuaa
muutama minuu.
Huuhtele huolellises
puhtaalla vedellä. 

Kostuta
laaasaumat ennen
laimentamaoman
tuoeen käyöä. 

Saniteepuhdistusaine & kalkinpoistoaine
■ Turvallinen käyö ■ Eriäin hyvä suoritustaso ■ Alhainen kulutus

Tuoteprofiili

■ SANET perfect F on eriäin tehokas puhdistusaine hoitoon ja kalkinpoistoon. Se on eriäin ystävällistä ympäristölle,
sillä se kunnioiaa biologisia kiertoja ja tukee täten ihmisten terveyä ja siivoushenkilöstön turvallisuua.

■ Samalla kun SANET perfect F lisää työturvallisuua, sen poikkeuksellisen suuri teho takaa erinomaisen
puhdistustuloksen vähäisin ponnistuksin.

■ Uusi pinta-akivisten aineiden ja happojen yhdistelmä, jolle paten on haeu, alentaa tuoeen kulutusta ja lisää
suorituskykyä. Tämä koostumus on kehitey saavuamaan parhaat puhdistustulokset jo ensimmäisellä käyökerralla
ja se vähentää puhdistusaikaa sekä kuluja.

■ Pääosin uusiutuvista voimavaroista koou SANET perfect F oaa vastuun tulevista sukupolvista.

Käyökohde

■ SANET perfect F soveltuu käyteäväksi kaikkiin saniteealueiden haponkestäviin pintoihin.
■ Ei saa käyää marmoriin tai muihin haponarkoihin materiaaleihin.
■ Tiivisteä ei saa käyää muovipintoihin.

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.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä. Oikea annostelu pienentää
kustannuksia ja vähentää ympäristövaikutuksia.

Pakkauskoot

Tilausnro. 714136  10 x 1 L

pH-arvo 1

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


