
TANET interior 

Informacija apie tv arumą

Tvari plėtra ir gamyba

EMAS:
■ Nuolanis aplinkostaršos

mažinimas
■ Menė tvarumoataskaita
■ Energijos ir

vandensvaldymas
■ Socialinė lygybė

DIN ISO 14001:
■ Nuolat mažinami

išmetamo CO2 kiekiai,
taupoma energija,
vanduo ir medžiagos

DIN ISO 50001:
■ Nuolanis energijos

valdymo gerinimas:
poveikis, efektyvumas,
saugumas, naudojimas ir
suvartojimas.

A.I.S.E. - Charter:
■ Saugi ir tvari valymo

produktų gamyba

DIN ISO 9001:
■ Nuolanis

valdymoprocesų ir
klientųpatenkinimo
rezultatųgerinimas

■ Sukurta produktųkūrimo
ir gamyboskokybės
valdymosistema

Universalus paviršių valiklis

■ Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai

  

■ Pirmoji valymopriemonių pramonėje „Cradle to CradleTM Gold“ serfikuota* linija
■ Suteiktas Europos ekologinis ženklas  (AT/020/012)
■ Įtraukta į teigiamą „die umweltberatung“ sąrašą
■ Sudetyje nera nuodingu ir pavojingu medžiagu
■ Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

*Cradle to Cradle Cerfied TM yra serfikacijos ženklas, kurį suteikia Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Produktas įverntas
Cradle to Cradle CerfiedTM auksu, o pakuotė anka bronzos vernimo reikalavimus. Purškimo galvutė anka keliamus reikalavimus.

Visiškai suyra
■ TANET interior Quick&Easy ir visos sudėtyje esančios medžiagos visiškai suyra. Ši svarbi savybė

įrodyta akredituotu mineralizacijos testu pagal OECD 302 B standartą*

*daugiau informacijos rasite adresu www.wmprof.com

Intensyvus atsinaujinančių šalnių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai
■ Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šalnių

energija
■ Gamybai nenaudojama žaliavinė naa: 90% proc. organinės TANET interior Quick&Easy anglies

gaunama iš atsinaujinančių augalinių išteklių, todėl gamyba yra nepriklausoma nuo žaliavinės naos
■ Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Visiškas skaidrumas – visų sudedamųjų dalių deklaravimas
<5% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (natrio laurilsulfatas), <5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų
(cukraus PAM), kvapai
Tikslios sudedamosios dalys: vanduo, alkoholis, glikolio eteris, natrio citratas, maisto dažiklis (E131)

Tradicine vokiška kokybe – jusu ilgaamžio verslo pletra
■ Daugiau kaip 25 metų par produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
■ Sumanūs higienos sprendimai, užkrinantys pelningą augimą
■ Pakimas prekės ženklas

Profesionalus naudotoju apmokymas ir pagalba priimant tvarius higienos sprendimus
■ Kvalifikuo valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
■ Pagal individualius poreikius pritaiky higienos planai ir valymo rekomendacijos, opmizuojančios

jūsų verslo ir valymo procedūras
■ Didesnę paslaugų vertė ir geresnė kompanijos reputacija



TANET interior 

Techninio pobūdžio informacija

Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo valomos vietos
ir nešvarumų
kiekio.Vadovaukitės
nurodymais.
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valymui užpurkškite
ant švarios šluostės ir
nuvalykite paviršius.

Bu
te

liu
ko

 k
ei

m
as Koncentrato buteliuko

keimas Nuimkite
papildymo buteliuką
ir papurkškite 2–3
kartus, kad neliktų
priemonės likučių

Universalus paviršių valiklis
■ In efektyvu ■ Nepalieka dryžių ■ Universalus

Produkto aprašymas

■ Būdama Quick & Easy mobilios dozavimo sistemos dalimi, in koncentruota TANET interior Quick & Easy priemonė
apjungia išskirnes savybes ir minimalias pastangas bei žemą kainą.

■ Sudėtyje nėra CLP, todėl šią priemonę naudo visiškai saugu. 
■ Dėl unikalios aktyviųjų paviršiaus medžiagų bazės, šis paviršių valiklis greitai išdžiūsta ir nepalieka dryžių bei netepa.
■ Šis produktas užkrina išskirnius valymo rezultatus ir yra universalus. Jį galima naudo, pavyzdžiui, langams valy.
■ Universalusis putojans valiklis nekenkia medžiagoms ir palieka malonų kvapą.
■ Daugiausiai iš atsinaujinančių išteklių pagamintas valiklis rūpinasi ateies kartomis.

Paskirs

■ TANET interior Quick & Easy puikiausiai nka visiems plaunamiems, lygiems ir blizgiems sinteniams, lakuoems,
keraminiams ir metaliniams paviršiams. Jis taip pat puikiai nka visiems skliniams ir veidrodiniams paviršiams viduje
ir lauke, pavyzdžiui, langams, veidrodžiams ir sklinėms spintelėms.

■ Šio produkto nenaudokite nehermeškai medienai ir akriliniam sklui valy.
■ Naudojant mūsų QUICK & EASY sistemą, rekomenduojame keis vandenį po 24 val.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Saugo nuo vaikų. Nemaišy su kitais produktais. Iš pradžių sunkiai
matomoje vietoje pakrinkite, ar priemonė nereaguoja su medžiaga. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų
lape.
Laikymas: Saugo originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
Aplinkosauga: Galima išmes k visiškai tuščią pakuotę. Tinkama dozė taupo pinigus ir sumažina poveikį aplinkai.
Lyginant su kitais produktais – pakanka labai mažo kiekio.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 713658  6 x 325 mL

pH reikšmė 7

Jūsų pakimas partneris

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


