
TANEX AZ 70 C

Technische informae

Gebruik en dosering

Doseren volgens
toepassing en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instruces.

2,
5-

5 
m

L/
L Vloer manueel

reinigen: Het
oppervlak
schoonvegen met
een schone nae of
vochge doek.

Reiniging van
vloeren: Geschikt
voor gebruik in
schrobzuigautomaten.

Reiniging van vloeren:
dweil de vloer nat of
vochg.

Geconcentreerde allesreiniger
■ Ontveend ■ Universeel ■ Verrijkt met ammoniak

Productprofiel
■ TANEX AZ 70 C verwijdert snel en betrouwbaar elk soort vuil en maakt het mogelijk om jd en kosten te besparen.
■ Zijn  uitstekende emulgerende werking op olie en vet zorgt voor hoge reinigingsprestaes en gelijkmage resultaten.
■ TANEX AZ 70 C zorgt voor een schierende reiniging zelfs bij de laagste concentraes, waardoor gebruikskosten

worden bespaard.
■ TANEX AZ 70 C is aangenaam om te gebruiken en laat na toepassing een gevoel van frisheid achter.
■ Ook verkrijgbaar: navulzak van 2 liter voor doseerfles.

Toepassingsgebied
■ Alle grote ruimtes waar hygiëne en zuiverheid van groot belang zijn.
■ Ideaal geschikt voor deuren, glazen en kunststof oppervlakken, keramische tegels, geverniste houten- en metalen

oppervlakken enz.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: Alleen voor professioneel gebruik. Voor meer informae, zie Veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Bewaren bij kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Alleen volledig lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Arkelnr. 713115  4 x 2 L
Arkelnr. 713071  6 x 2 L navulzak

pH-waarde 10

Uw vertrouwde 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
Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  | Avenue Jean Monnet 1 box 6 | 1401 Baulers-Nivelles | Belgium | www.wmprof.com | +32-(0)2-352 04 00


