
TANET karacho

Informācija par ilg tspējību

Ilgtspējīga asba un ražošana

EMAS:
■ Nepārtraukta darbības

uzlabošana vides
aizsardzības jomā

■ Gada pārskats par
ilgtspējību

■ Enerģijas un ūdens
pārvaldība

■ Sociālais taisnīgums

DIN ISO 14001:
■ Nepārtraukta darbības

uzlabošana atkritumu un
CO2 izmešu daudzuma
samazināšanas, enerģijas,
ūdens un materiālu
taupīšanas jomā

DIN ISO 50001:
■ Nepārtraukta enerģijas

pārvaldības uzlabošana:
veiktspēja, efekvitāte,
drošība, lietošana un
patēriņš

A.I.S.E. - Charter:
■ Droša un ilgtspējīga

rīšanas produktu
ražošana

DIN ISO 9001:
■ Nepārtraukta pārvaldības

procesu un klientu
apmierinābas līmeņa
uzlabošana

■ Izstrādāta produktu
izstrādes un ražošanas
kvalitātes pārvaldības
sistēma 

Universāls rītājs bez virsmakvām vielām

■ Ekoefekva darbība un ekoefekvs produkta dizains

Lietotāja un vides aizsardzība, nodrošinot vislabākos rīšanas standartus

  

■ Cradle to Cradle® zelta serfikācija*
■ Piešķirts Eiropas ekoserfikāts  (DE/020/385)
■ Reģistrēts „die umweltberatung“ pozivo lietu sarakstā
■ Nesatur toksiskos un kaigos materialus
■ Mazāka koncentrācija nodrošina labāku iedarbību, salīdzinot ar ciem produkem 

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.

Pilnībā bioloģiski noārdāms
■ TANET karacho ar visām tā sastāvdaļām ir pilnībā bioloģiski noārdāms, un šī svarīgā īpašība ka

apsprināta akreditētos mineralizācijas testos atbilstoši OECD 302 B standartam*

*sīkākai informācijai apmeklējiet www.wmprof.com

Atjaunojamo resursu intensīva izmantošana – nepārtrauk pieaug atkārtotas izmantošanas
apjoms

■ Ražošana, izmantojot lielu daudzumu atjaunojamo izejmateriālu un 100% hidroelektrisko, saules un
ģeotermālo enerģiju

■ Ražošana nav saista ar jēlnaas izmantošanu: 51% no TANET karacho izmantotā organiskā oglekļa
daudzuma ir iegūts no atjaunojamiem augu resursiem, ražošanā neizmantojot jēlnau

■ Atbildīga un akva ūdens pārvaldīšana, patstāvīgi veicot svaigā ūdens un notekūdeņu arīšanu

Sastāvs

Tradicionala vacu kvalitate – noturigas uznemejdarbibas asbas virziba
■ Celmlauzis ilgtspējīgu produktu izstrādē jau vairāk nekā 30 gadus
■ Gudri higiēnas risinājumi, kas nodrošina peļņu nesošu izaugsmi
■ Uzcams zīmols

Profesionalu lietotaju apmaciba un atbalsts objekta ilgtspejigos higienas risinajumos
■ Visaptverošu zināšanu nodošana ar kvalificētu rīšanas konsultantu palīdzību
■ Individuāli higiēnas plāni un rīšanas ieteikumi, kas opmizē jūsu uzņēmējdarbības un rīšanas

procedūras
■ Pieaugoša pakalpojuma vērba un nosprināta uzņēmuma reputācija



TANET karacho

Tehniskā informācija

Lietošana un dozēšana

Dozēt atkarībā no
lietošanas veida un
nerības pakāpes.
Ievērot sniegtās
instrukcijas. 
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L Grīdas mazgāšana:
grīdas slapjā vai mitrā
rīšana ar ru vīkšķi.

Virsmu rīšana:
Noslaucīt vai
samitrināt virsmu ar
ru, mitru drānu. 

Smidzināmā pudele:
Izsmidzināt uz ras
drānas un noslaucīt
virsmas. 

Atklātas grīdas
virsmas: Var izmantot
automāskajās grīdu
uzkopšanas iekārtās. 
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L Ļo nerām
virsmām: izsmidzināt
plānā, vienmērīgā
kārtā, apstrādāt ar
viendiskaiekārtu.
Pamagā rīšana:
var izmantot paklāju,
teksla virsmu un
polsterētu mēbeļu
rīšanai. 

Universāls rītājs bez virsmakvām vielām
■ Universāls pielietojums ■ Uzlabota lietotāju drošība ■ Zemas izmaksas

Produkta apraksts

■ TANET karacho sastāvā ir izmanto videi draudzīgi materiāli un, tā kā e nesatur virsmakvas vielas, fermentus un
opskos balinātājus, ar to pat var rīt paklājus, teksla virsmas un polsterētas mēbeles. Ievērojot bioloģiskos ciklus,
tas rūpējas par cilvēku veselību un uzkopšanas personāla drošību.

■ TANET karacho izcilais spēks nodrošina nepārspējamus rīšanas rezultātus dažādās zonās ar minimālām pūlēm,
vienlaicīgi uzlabojot darba drošību. Tas mazās koncentrācijās viegli nora izturīgus traipus, taukus un kvēpus, taupot
laiku un izmaksas.

■ TANET karacho rūpējas par nākamajām paaudzēm, jo tā sastāvā lielākoes ielpst atjaunojamie resursi.

Pielietojuma sfēra

■ TANET karacho ir universāls rīšanas līdzeklis visu veidu ūdensizturīgu virsmu un grīdu, piem., PVH, linoleja, gumijas,
akmens, jo īpaši mikroporaina akmens, piemēram, plānu keramikas flīžu un impregnēta akmens grīdu manuālai un
mehāniskai rīšanai. Piemērots arī paklāju, teksla virsmu, polterētu mēbeļu un minerālšķiedru griestu rīšanai.

Produkta drošiba, uzglabašana un ar vidi saise noradijumi

Drošība: Lietot kai rūpniecības instalācijās. Sargāt no bērniem. Nedrīkst sajaukt ar ciem produkem.Neieelpot
izsmidzinātu ražojumu. Iepriekš pārbaudiet materiāla stabilitā neredzamā vietā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skaet
drošības datu lapu.
Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā.
Vide: Iesaiņojumu izmest kai pilnībā iztukšotu. Ražojumu pareizi dozējot, ek samazinātas izmaksas un līdz
minimumam samazināta ietekme uz vidi.

Preces vienības

Pasūjuma Nr. 712475  10 x 1 L

pH vērba 9

Jūsu uzcams partneris objektā

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


