
TANET mulclean

Jätkusuutlikkuse teave

Jätkusuutlik areng ja tootmine

EMAS:
■ Pidev paranevad

keskkonnanäitajad
■ Iga-aastane

jätkusuutlikkuse raport
■ Energia ja vee haldamine
■ Sotsiaalne õiglus

DIN ISO 14001:
■ Pidev jäätmete ja

CO2-emissioonide
vähendamine, samu
energia, vee ja
materjalide säästmine

DIN ISO 50001:
■ Pidev energiahalduse

edendamine: jõudlus,
tõhusus, turvalisus,
kasutus ja tarbimine

A.I.S.E. - harta:
■ Puhastustoodete ohutu ja

jätkusuutlik tootmine 

DIN ISO 9001:
■ Haldusprotsesside ja

kliendirahulolu pidev
tõhustamine

■ Tootearenduses ja
tootmises tõestatud
kvaliteedihalduse
süsteem

Kasutusvalmis universaalpuhastusvahend

■ Ökoloogiline tõhusus ja tootedisain

Kasutaja- ja keskkonnasõbralik ning puhastab ülitõhusalt

  

■ Cradle to Cradle® kuldtaseme serfikaat*
■ EuroopaEcolabel-serfikaadiga  (AT/020/012)
■ Vastab Austria ökomärgise nõuetele
■ Ei sisalda ainsatki toksilist ega kahjulikku ainet
■ Väiksem kontsentratsioon, kuid tõhusam teistest 

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.

Taastuvressursside kindel kasutamine ja taaskasutusindeksi pidev tõus
■ Tootmisel kasutatakse palju taastuvaid toormaterjale ja 100% vee, päikese ja maapõue energiat
■ Tootmine on suuremalt jaolt toornaast sõltumatu: tootes TANET mulclean kasutatud orgaaniline

süsinik pärineb 59% ulatuses taastuvast taimsest allikast, võimaldades suuremalt jaolt toota
toornaata

■ Akivse veekasutushalduse nimel hoiame töös isiklikku jaama puhta vee ja heitvee jaoks

Kooss
Koossosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaar

Traditsiooniline Saksa kvaliteet – jätkusuutliku eevõtluse mootor
■ Üle 30 aasta jätkusuutliku tootearenduse eesrinnas
■ Nukad hügieenilahendused tagavad kasumi ja kasvu
■ Usaldusväärne kaubamärk

Professionaalne väljaõpe ja kohapealne jätkusuutlike hügieenilahenduste tugi
■ Kogemustega puhastuseksperdid jagavad oma teadmisi
■ Vajadustepõhised hügieeniplaanid ja puhastusnõuanded, mis opmeerivad Teie eevõe ja

puhastamise protseduure
■ Teenuse tõusnud väärtus ja eevõe parem maine 



TANET mulclean

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.
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d Pindade puhastamine:

Pihustage puhtale
lapile ning pühkige
pinnad. 

Kasutusvalmis universaalpuhastusvahend
■ Kiires kuivav ■ Kauapüsiv lõhn ■ Anstaaline

Toote profiil

■ Aega ja raha säästev TANET mulclean on kasutusvalmis ja mitmekülgne puhastusvahend, mis eemaldab igat tüüpi
mustuse.

■ Koossosade erilises kombinatsioonis on leotusvõime ühendatud usaldusväärsete tulemustega.
■ TANET mulclean eemaldab sõrmejäljed, nikoinijäägid, rasva- ja ndiplekid ning pastaka- ja viltpliaatsi jooned.
■ Kiires kuivav kooss tagab, et pinnad läigivad ja neid saab kasutada võimalikult ruu pärast puhastamist.
■ Materjali säästev TANET mulclean hoiab ära puhastustriibud ja -jäägid ning hoiab pindade algset sära.
■ TANET mulclean tekitab kauapüsiva meeldiva lõhna ning mugava puhtus- ja värskustunde.
■ Anstaaline mõju toob kaasa ka vähem tolmu sidumist.

Kasutusala

■ TANET mulclean sobib suurepäraselt kõigi pestavate, siledate ja läikivate plask-, lakk-, klaas-, keraamiliste ja
metallpindade igapäevaseks hooldamiseks büroohoonetes, koolides ja hotellides. Toodet soovitatakse kasutada uste,
laudade, kappide, aknaaluste pinkide, roostevaba terase ja määrdunud klaaspindade puhastamiseks.

■ Toodet saab kasutada  PLEXIGLAS®/akrüülklaasist pindadel.

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised

Ohutus: Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Kontrollige varjatud kohas enne materjali vastupidavust.
Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaar.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. 
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib viia vaid täies tühja pakendi. See toode ei ole eenähtud mahukaks
puhastamiseks. Maksimaalse tõhususe tagamiseks kasutage ala õiget kogust. See minimeerib veekulu ja vähendab
veesaastet.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 715779  10 x 750 mL

pH-väärtus: 6

Teie usaldusväärne 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 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


