
TANET sr 13 C

Technische informae

Gebruik en dosering

Doseren volgens
toepassing en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instruces.

2,
5-

5 
m

L/
L Vloer manueel

reinigen: Het
oppervlak
schoonvegen met
een schone nae of
vochge doek.

Oppervlak reinigen:
Dweil de vloer met
een schone mop.

Geconcentreerde reiniger op alcoholbasis
■ Hoge prestaes ■ Zonder strepen ■ Aangename geur

Productprofiel
■ TANET SR 13 C is een efficiënte en kostenbesparende reiniger voor vloeren en oppervlakken ontwikkeld voor de

hoogste reinigingsprestaes bij lage concentrae.
■ Omdat het extra mild is voor gecoate vloeren en andere gevoelige oppervlakken en materialen laat TANET SR 13 C na

reiniging geen strepen en vlekken achter en behoudt het de originele opek en glans van het oppervlak.
■ Het veelzijdige en kostenbesparende TANET SR 13 C levert perfecte reinigingsresultaten, laat geen residu na en vergt

geen nabehandeling.  Zorgt  voor een effen en aangename opek.
■ Het gebruiksvriendelijke TANET SR 13 C verspreidt jdens het gebruik een zeer aangename geur.
■ Ook verkrijgbaar: navulzak van 2 liter voor doseerfles

Toepassingsgebied
■ TANET SR 13 C is geschikt voor alle typen waterbestendige vloeren (bijv. PVC, linoleum, steen enz.), en ook voor

waterbestendige zelfglanzende emulsie- of dispersiefilm. Daarnaast geschikt voor alle wasbare, gladde en glanzende
oppervlakken van kunststof, vernis, glas, keramiek of metaal. Niet voor niet-verzegeld hout.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: Alleen voor professioneel gebruik. Voor meer informae, zie Veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Bewaren bij kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Alleen volledig lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Arkelnr. 712706  4 x 2 L
Arkelnr. 712716  6 x 2 L navulzak

pH-waarde 10

Uw vertrouwde 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 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


