
TANET mulclean

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

Naudo paruoštas universalus valiklis

■ Ekoefekva darbība un ekoefekvs produkta dizains

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai

  

■ Serfikuota Cradle to Cradle® auksinio lygio serfikatu*
■ Suteiktas Europos ekologinis ženklas  (AT/020/012)
■ Anka Austrijos ekologinių gaminių standartus
■ Sudetyje nera nuodingu ir pavojingu medžiagu
■ Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

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.

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

energija
■ Gamybai nenaudojama žaliavinė naa: 59% proc. organinės TANET mulclean anglies gaunama iš

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

Sudės
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tradicine vokiška kokybe – jusu ilgaamžio verslo pletra
■ Daugiau kaip 30 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 mulclean

Techninio pobūdžio informacija

Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso nuo
valomos vietos ir
nešvarumų kiekio.
Vadovaukitės
nurodymais.

Ko
nc

en
tr

at
as Paviršių valymas:

užpurkškite ant švarios
šluostės ir nuvalykite
paviršius.

Naudo paruoštas universalus valiklis
■ Greitai džiūsta ■ Ilgiau išliekans aromatas ■ Anstanis poveikis

Produkto aprašymas

■ Laiko ir išlaidų sutaupans, naudo paruoštas TANET mulclean valiklis yra universalus ir pašalina visų rūšių
nešvarumus.

■ Specialus sudedamųjų medžiagų derinys pasižymi drėkinimu ir valo neįkėnai efektyviai.
■ TANET mulclean pašalina pirštų antspaudus, nikono nešvarumus, riebalų ir rašalo dėmes, rašiklių ir flomasterių

žymes.
■ Greitai džiūstan formulė suteikia paviršiams švytėjimo ir suteikia galimybę juos vėl naudo ypač greitai.
■ TANET mulclean nepažeidžia medžiagų, apsaugo paviršius nuo dryžių ar likučių, išsaugo pirminį paviršiaus švytėjimą.
■ TANET mulclean suteikia ilgai išliekan malonų aromatą ir švaros bei gaivos pojū.
■ Anstanis poveikis taip pat sumažina dulkių sukibimą.

Paskirs

■ TANET mulclean puikiai kasdieniams valymo darbams biurų pastatuose, mokyklose, viešbučiuose. Jį galima naudo
visiems plaunamiems, lygiems ir blizgiems paviršiams iš plasko, sklo, keramikos, metalo, taip pat padengems laku.
Rekomenduojama durų, stalų, indų spintelių, palangių, nerūdijančio plieno ir nešvariems sklo paviršiams valy.

■ Produktą galima naudo ant  PLEXIGLAS® ir (arba) akrilo sklo.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. 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. Produktas neskirtas didelio masto valymui. Siekdami
didžiausio veiksmngumo, visada naudokite nkamą dozę. Tai sumažins vandens suvartojimą ir vandens taršą.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 715779  10 x 750 mL

pH reikšmė 6

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


