
TANET orange

Oplysninger om
bæredygghed

Bæredygg udvikling og
fremslling

EMAS:
■ Løbende forbedring af

miljøpræstaonen
■ Årlig

æredygghedsrapport
■ Forvaltning af energi og

vand
■ Social reærdighed

DIN ISO 14001:
■ Løbende forbedringer

indenfor mindskning af
spild og CO2-emissioner
samt besparelser
på energi-, vand- og
materialeforbrug.

DIN ISO 50001:
■ Løbende forbedring af

energiforvaltningen:
præstaon, effekvitet,
sikkerhed, anvendelse og
forbrug.

A.I.S.E. - forpligtelser:
■ Sikker og bæredygg

fremslling af
rengøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Løbende forbedring af

ledelsesprocesser og
kundelfredshed

■ Etableret
kvalitetshåndteringssystem
indenfor
produktudvikling og -
fremslling

Gulv- og fladerens

■ Økoeffekv ydeevne med økoeffekvt produktdesign

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

  

■ Cradle to Cradle® Gold cerfied*
■ Cerficeretmed Den europæiske Økoeket  (DE/020/385)
■ Registreret i posivlisten hos ‚die umweltberatung‘
■ Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giige og skadelige materialer
■  Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentraon

*Cradle to Cradle CerfiedCM er et cerficeringsmærke licenseret af Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Produktet er blevet
Cradle to Cradle CerfiedCM på Guldniveau, emballagen opfylder kravene l Sølvniveauet

Fuldstændig biologisk nedbrydelighed
■ TANET orange med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist denne

vigge egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest eer OECD 302 B standarden*

*flere oplysninger findes på www.wmprof.com

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen
■ Fremslling ved omfaende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op

l 100% vandkra, solenergi og geotermisk energi.
■ Fremsllingen er i det meste uaængig af råolie: 54% af det organiske kulstof behandlet i TANET

orange stammer fra fornyelige planteressourcer, hvilket muliggør en fremslling i det meste
uaængig af råolie.

■ Akv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser
<5% anioniske overfladeakve stoffer (natrium-lauret-sulfat), nonioniske overfladeakve stoffer (tensider på
sukkerbasis), sæbe (hørfrøolie), parfume, PHENOXYETHANOL 
Specifikke ingredienser: vand, glykoleter, levnedsmiddelfarvestof (E 133), kosmesk farvestof, natriumklorid 

Tradionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling
■ Over 30 års pionerarbejde indenfor bæredygg udvikling
■ Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
■ Varemærket nyder llid

Professionel brugeruddannelse og støe hos kunden l Bæredygge Hygiejneløsninger
■ Omfaende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
■ Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger opmerer Deres forretnings- og

rengøringsprocedurer
■ Større serviceværdi og styrket firmarenommé



TANET orange

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.
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5 

m
L/

L Manuel
gulvrengøring: gulvet
moppes med en ren
moppe. 

Overfladerengøring:
aør overfladen våd
eller fugg med en ren
klud. 

Gulv- og fladerens
■ Bedret brugersikkerhed ■ Nem rengøring ■ Behagelig appelsindu

Produktprofil

■ TANET orange er et vedligeholdelsesrengøringsmiddel l gulve og andre flader med fremragende miljøegenskaber
og en behagelig appelsindu. Med respekt for den biologiske cyklus tager det hensyn l helbredet og brugerens
sikkerhed.

■ Samdig med forbedringen af arbejdssikkerheden f.eks. ved sin klinisk prøved hudkompabilitet garanterer TANET
orange perfekt rengøring ved lav koncentraon.

■ Høj ydelse og meget god smudsfastholdelse giver let og dsbesparende rengøring. Midlets behagelige appelsindu
perfekonerer hvert rengøringsresultat.

■ Med for det meste fornyelige ressourcer tager TANET orange hensyn l kommende generaoner.

Anvendelsesområde

■ TANET orange er egnet l alle vandfaste flader og gulve såsom plasc, gummi, sten, linoleum og PVC.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug. Opbevares ulgængeligt for børn. Bland ikke produktet med andreprodukter.
Kontroller først for materialeforligelighed på et sted, der ikke kan ses. For yderligere oplysninger se venligst
sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen. En korrekt dosering er billigere
ogminimerer miljøbelastningen.

Salgsenheder

Ordner No. 712477  10 x 1 L
Ordner No. 712478  2 x 5 L

pH-værdi 8

Deres betroede partner hos Dem selv

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 (0)6245 87286


