
TANEX power

Jätkusuutlikkuse teave

Jätkusuutlik areng ja tootmine

EMAS:
■ Pidev paranevad

keskkonnanäitajad
■ Iga-aastane

jätkusuutlikkuse raport
■ Energia ja vee haldamine
■ Sotsiaalne õiglus

DIN ISO 14001:
■ Pidev jäätmete ja

CO2-emissioonide
vähendamine, samu
energia, vee ja
materjalide säästmine

DIN ISO 50001:
■ Pidev energiahalduse

edendamine: jõudlus,
tõhusus, turvalisus,
kasutus ja tarbimine

A.I.S.E. - harta:
■ Puhastustoodete ohutu ja

jätkusuutlik tootmine 

DIN ISO 9001:
■ Haldusprotsesside ja

kliendirahulolu pidev
tõhustamine

■ Tootearenduses ja
tootmises tõestatud
kvaliteedihalduse
süsteem

Plastpindade kasutusvalmis pesuaine

■ Ökoloogiline tõhusus ja tootedisain

Kasutaja- ja keskkonnasõbralik ning puhastab ülitõhusalt

■ EuroopaEcolabel-serfikaadiga  (AT/020/012)
■ Ei sisalda ainsatki toksilist ega kahjulikku ainet
■ Väiksem kontsentratsioon, kuid tõhusam teistest 

Täielikult biolagunev
■ TANEX power ja kõik selle komponendid on täielikult biolagunevad, seda on tõestatud OECD 302 B

standardile vastava akrediteeritud mineraliseerimiskatsega*.

*Lisateavet aadressilt www.wmprof.com

Taastuvressursside kindel kasutamine ja taaskasutusindeksi pidev tõus
■ Tootmisel kasutatakse palju taastuvaid toormaterjale ja 100% vee, päikese ja maapõue energiat
■ Tootmine on suuremalt jaolt toornaast sõltumatu: tootes TANEX power kasutatud orgaaniline

süsinik pärineb 23% ulatuses taastuvast taimsest allikast, võimaldades suuremalt jaolt toota
toornaata

■ Akivse veekasutushalduse nimel hoiame töös isiklikku jaama puhta vee ja heitvee jaoks

Kooss
Koossosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaar

Traditsiooniline Saksa kvaliteet – jätkusuutliku eevõtluse mootor
■ Üle 30 aasta jätkusuutliku tootearenduse eesrinnas
■ Nukad hügieenilahendused tagavad kasumi ja kasvu
■ Usaldusväärne kaubamärk

Professionaalne väljaõpe ja kohapealne jätkusuutlike hügieenilahenduste tugi
■ Kogemustega puhastuseksperdid jagavad oma teadmisi
■ Vajadustepõhised hügieeniplaanid ja puhastusnõuanded, mis opmeerivad Teie eevõe ja

puhastamise protseduure
■ Teenuse tõusnud väärtus ja eevõe parem maine 



TANEX power

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.
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d Pindade puhastamine:

Pihustage otse
seadmele või lapile.
Laske veidi toimida ja
pühkige puhta lapiga
ära.

Plastpindade kasutusvalmis pesuaine
■ Tõhus  ■ Efekivne ja ökonoomne ■ Universaalseks kasutamiseks

Toote profiil

■ TANEX Power on tugevatoimeline puhastusvahend mitmesugustele pindadele ja kasutuskohtadele. See on ka
suurepärane plekieemaldusvahend erinevat liiki kleepuva mustuse ning markeri-, ndi- ja templivärvi plekkide
eemaldamiseks.

■ TANEX Power eemaldab edukalt ka viltpliiatsi, pastapliiatsi, kingakontsa, kleebiste ja liimi jälgi ning samu rasvaseid,
kosmeekavahendite ja nikoini plekke.

■ TANEX Power on materjalisõbralik, ei riku pindade välimust ning ei jäta pärast puhastamist triipe ega jooni.
■ TANEX power võimaldab säästa raha ja aega tänu oma suurele efekivsusele, kiirele ja lihtsale käsitsemisele ning

mitmekülgsetele kasutusvaldkondadele.
■ Selle ligitõmbav lõhn muudab kasutamise meeldivaks.

Kasutusala

■ Sobib kasutamiseks kõigil madel, kõrgläikega ja struktureeritud plastpindadel ning plasga kaetud pindadel nii
sisekui ka välisngimustes.

■ Võib kasutada (kooli-, töö-, aia-) laudade, uste, kappide, riiulite, seinalaudiste, Formica-laminaadist valmistatud
köögimööbli ning koolide, lasteaedade, kontorihoonete, hotellide ja spordihoonete spordivarustuse puhastamiseks.

■ Toodet saab kasutada PLEXIGLAS®/akrüülklaasist pindadel, ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), Makrolon® /
Polycarbonate (PC)

■ Mie kasutada alumiiniumpindadele ega lakitud materjalidel.
■ Pihustage 4-5x / m²

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised

Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Kontrollige varjatud kohas enne materjali vastupidavust. Lisateabe
saamiseks vaadake ohutuskaar.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis.
Keskkonnakaitse: See toode ei ole eenähtud mahukaks puhastamiseks. Maksimaalse tõhususe tagamiseks kasutage
ala õiget kogust. See minimeerib veekulu ja vähendab veesaastet. Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täies tühja
pakendi.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 715930  10 x 750 mL
Tellimuse nr. 715931  2 x 5 L

pH-väärtus: 11

Teie usaldusväärne 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


