
TANET mulclean

Hållbarhetsinformaon

Hållbar utveckling och
produkon

EMAS:
■ Konnuerlig förbäring

av miljöprestanda 
■ Årlig

hållbarhetsredovisning 
■ Energi- och

vaenhantering
■ Social rävisa 

DIN ISO 14001:
■ Konnuerliga

förbäringar för a
minska avfall och CO2-
utsläpp samt besparing
av energi, vaen- och
materialförbrukning 

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig förbäring

av energihantering:
prestanda, effekvitet,
säkerhet, användning och
konsumon. 

A.I.S.E. - Charter:
■ Säker och hållbar

llverkning av
rengöringsprodukter 

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig förbäring

av hanteringsprocesser
och kundnöjdhet 

■ Etablerat
kvalitetshanteringssystem
i produktutveckling och
produkon 

Användningsklart allrengöringsmedel

■ Miljöeffekv prestanda med miljöeffekv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt

  

■ Cradle to Cradle® Gold cerfierat*
■ Cerfierat med det europeiska miljömärket  (AT/020/012)
■ Utvecklad för a uppfylla kraven i österrikiska Ecolabel
■ Fullständigt uteslutande av giiga och skadliga material
■ Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentraon 

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.

Intensiv användning av förnybara resurser - konnuerlig ökning av återanvändningsandelen
■ Produkon med omfaande användning av förnybara råvaror och energi med hjälp av 100 %

vaenkra, solenergi och jordvärme
■ Produkon i stor utsträckning oberoende av råolja: 59% av organiskt kol som bearbetas i TANET

mulclean kommer från förnybara växtresurser som möjliggör en produkon i stor utsträckning
oberoende av råolja

■ Akv vaenhantering upprähåller egen färsk- och avloppsvaenrening

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Tradionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling
■ Mer än 30 år som föregångare inom hållbar produktutveckling
■ Smarta hygienlösningar säkerställer lönsam llväxt
■ Betro varumärk

Professionell användarutbildning och support på plats för hållbara hygienlösningar
■ Omfaande kunskapsöverföring genom kvalificerade rengöringskonsulter
■ Anpassade hygienplaner och rengöringsrekommendaoner opmerar din verksamhet och

rengöringsruner
■ Ökat servicevärde och stärkt företagsrykte



TANET mulclean

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 

Ko
nc

en
tr

er
ad Ytrengöring: spraya på

en ren trasa och torka
ytorna. 

Användningsklart allrengöringsmedel
■ Snabbtorkande ■ Varakg do ■ Anstaskt

Produktprofil

■ TANET mulclean är e användningsklart och mångsidigt allrengöringsmedel som är effekvt mot alla typer av smuts
och sparar d och pengar.

■ Den speciella kombinaonen av ingredienser ger god vätningsförmåga och övertygande rengöringskapacitet.
■ Med TANET mulclean tar du enkelt bort fingeravtryck, nikonrester, fe- och bläckfläckar och linjer från tusch- eller

kulspetspennor.
■ Den korta torkden ger skinande ytor som snabbt är klara a användas igen.
■ TANET mulclean är skonsamt mot materialen som rengörs och förebygger sträck och rester, så a ytorna bevarar sin

ursprungliga kvalitet.
■ TANET mulclean eerlämnar en varakg behaglig do som signalerar fräschhet och renhet.
■ Den anstaska effekten leder också ll mindre dammbindning.

Användningsområde

■ TANET mulclean är perfekt för daglig rengöring av alla tväbara, jämna och blanka ytor av plast, lack, glas,
keramik och metall i t.ex. kontorslokaler, skolor och hotell. Rekommenderas för rengöring av dörrar, skrivbord, skåp,
fönsterbrädor, rosri stål och smutsiga glasytor.

■ Produkten kan användas på PLEXIGLAS®/akrylglas.

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer informaon, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning ll återvinning. Produkten är inte avsedd för rengöring i stor skala. Använd
alld rä dosering för maximal effekvitet. Det minimerar vaenförbrukningen och minskar vaenföroreningarna.

Försäljningsenheter

Ordernr. 715779  10 x 750 mL

pH-värde 6

Din betrodda partner på plats

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


