
TANEX allround

Informacje o ekorozwoju

Zgodność z zasadami
zrównoważonego rozwoju

EMAS:
■ Stała redukcja wpływuna

środowisko
■ Roczny raportdot.

ekorozwoju
■ Zarządzanie energiąi

wodą
■ Sprawiedliwośćspołeczna

DIN ISO 14001:
■ Stała redukcja odpadów

i emisji CO2 oraz
oszczędne zużycie energii,
wody i materiałów

DIN ISO 50001:
■ Stałe usprawnianie

zarządzania energią:
skuteczność, wydajność,
bezpieczeństwo,
użytkowanie i zużycie

Karta A.I.S.E.:
■ Bezpieczne i

zrównoważone
wytwarzanie środków
czyszczących

DIN ISO 9001:
■ Stałe doskonalenie

procesów zarządzania
i poprawa poziomu
satysfakcji klientów

■ Renomowany system
zarządzania jakością
procesów rozwoju i
produkcji

Silny środek myjący 4 w 1

■ Zaprojektowany jako eko-skuteczny przy eko-efektywnej wydajności

Bezpieczeństwo użytkowników i środowiska przy maksymalnej skuteczności czyszczenia

  

■ Certyfikowane Cradle to Cradle® na poziomie Złotym*
■ Posiada etykietę Ecolabel  (DE/020/385)
■ Wpisany na listę aprobowanych produktów organizacji doradztwa ekologicznego die umweltberatung
■ Calkowite zaniechanie stosowania toksycznych i szkodliwych materiałów
■ Skuteczniejszy od innych produktów przy niższym stężeniu

*Cradle to Cradle CerfiedTM jest znakiem certyfikacyjnym udzielanym na podstawie licencji przez instytut Cradle to Cradle Products
Innovaon Instute. Produkt posiada z³oty certyfikat Cradle to Cradle CerfiedTM, a opakowanie spe³nia wymogi srebrnego certyfikatu

Całkowita biodegradowalność
■ TANEX allround wraz z wszystkimi składnikami jest całkowicie biodegradowalny, co potwierdził test

mineralizacji przeprowadzony przez akredytowaną organizację zgodnie z normą OECD 302*

*więcej informacji znajduje się na stronie www.wmprof.com

Wykorzystanie zasobów odnawialnych – stałe zwiększanie stosowania surowców wtórnych
■ Do produkcji w dużej mierze wykorzystuje się odnawialne surowce i zasoby energii, pochodzącej

nawet w 100% ze źródeł hydroelektrycznych, słonecznych i geotermalnych
■ Produkcja w znacznym stopniu niezależna od ropy naowej, 56% węgla organicznego

przetworzonego do produkcji TANEX allround pochodzi z odnawialnych zasobów roślinnych, co
umożliwia produkcję w dużym stopniu niezależną od ropy naowej

■ Odpowiedzialne gospodarowanie wodą dzięki własnemu oczyszczaniu wody i ścieków

Skład
5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne (addukt alkoholu tłuszczowego EO), <5% anionowe środki
powierzchniowo czynne (alkilosiarczan sodu), mydło (kwas oleinowy pochodzenia roślinnego), kompozycje zapachowe
Składniki specyficzne: woda, eter glikolowy, cytrynian sodu, barwnik spożywczy (E131), barwnik kosmetyczny,
PHENOXYETHANOL

Tradycyjna niemiecka jakość – motor trwałego rozwoju Twojej firmy
■ Od 30 lat pionier w dziedzinie ekorozwoju produktów
■ Inteligentne rozwiązania z zakresu higieny gwarantujące rentowny wzrost
■ Zaufana marka

Profesjonalne szkolenie dla personelu i wsparcie na miejscu
■ Kompleksowe przekazanie wiedzy przez wykwalifikowanych konsultantów
■ Dopasowane do potrzeb plany higieny i zalecenia dot. czyszczenia umożliwiające optymalizację

procedur biznesowych i procesów czyszczenia
■ Większa wartość usługi i lepsza reputacja firmy



TANEX allround

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozuj zgodnie
z zaleceniami
i poziomem
zabrudzenia.
Przestrzegaj poniżych
instrukcji.

2,
5-

7,
5 

m
L/

L Czyszczenie podłóg:
Zetrzeć podłogę
czystym mopem
lub zastosować
automatyczną
szorowarkę.
Mycie powierzchni:
Przetrzeć
powierzchnię czystą
ściereczką.

20
 m

L/
L Czyszczenie

intensywne:
Nanieść roztwór na
powierzchnię, zetrzeć
i spłukać.
Czyszczenie przed
przekazaniem

Odnawianie: Nanieść,
pozostawić na 10 min,
szorować maszyną
jednotarczową
z odpowiednio
dobranym padem.
Usunąć brud poprzez
odkurzanie na mokro.
Przetrzeć na wilgotno
przed nałożeniem
kolejnej warstwy.

Silny środek myjący 4 w 1
■ Wszechstronny ■ Doskonałe zwilżanie ■ Silne działanie

Profil produktu

■ Przyjemnie pachnący TANEX allround, charakteryzujący się właściwościami zwilżającymi, lekką zasadowością i
działaniem 4 w 1, jest silnie czyszczącym środkiem do mycia wszystkich wodoodpornych podłóg i powierzchni.

■ Codzienne utrzymanie czystości: w związku z lekko zasadową recepturą TANEX allround nadaje się idealnie do
codziennego czyszczenia nawet mocno zabrudzonych obszarów.

■ Doczyszczanie: w przypadku dużego zabrudzenia TANEX allround może być użyty jako środek do intensywnego
czyszczenia.

■ Sprzątanie pobudowlane: silnie działający TANEX allround nadaje się również do sprzątania pobudowlanego i
usuwania pozostałości budowlanych z nowych podłóg. 

■ Odnawianie dyspersji: TANEX allround pozwala na czyszczenie zużytych warstw polimerowych w celu dalszego
odnowienia jednolitej powierzchni poprzez nałożenie kolejnej warstwy dyspersji.

■ Dzięki właściwościom niskopieniącym TANEX allround nadaje się do wykorzystania w myciu maszynowym.

Miejsce aplikacji

■ TANEX allround nadaje się idealnie do użycia na wszelkich wodoodpornych powierzchniach i elastycznych
posadzkach, naturalnym i sztucznym kamieniu, podłogach betonowych i posadzkach zabezpieczonych polimerami.
Nie używać na niezabezpieczonych podłogach drewnianych i szkle akrylowym.

■ Rekonstrukcja: dla maksymalnej kompatybilności używać czerwonego pada.

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska

Bezpieczeństwo: Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie
mieszać z innymi produktami. Nie mieszać z innymi produktami. Szczegółowe informacje patrz karta techniczna.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu.
Ochrona środowiska: Do specjalnych pojemników na odpady wrzucaj wyłącznie puste opakowania. Właściwe
dawkowanie oszczędza koszty i zmniejsza do minimum wpływ na środowisko. Pierz w najniższej możliwej
temperaturze. Pierz zawsze przy pełnym wsadzie.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713327  10 x 1 L
Kod produktu 713328  2 x 5 L

Wartość pH 9

Zaufany 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


