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Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Dybderengøring: Påfør
produktet på gulvet,
og lad det virke i maks.
5 minutter.
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L rengør gulvet med
en maskine med en
single-disc maskine og
en grøn pude eller en
skrubbe-børste. 

Fjern snavset og
rengøringsmidlet med
en vandstøvsuger.
Skyl eller tør med rent
vand.

Tør gulvet med en ren
moppe. 

kan anvendes
i automatiske
gulvvaskere. 
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L Vedligeholdelses

rengøring: gulvet
moppes med en ren
moppe. 

Effektivt alkalisk rengøringsmiddel til keramiske fliser
■ Effektivt ■ Alkalisk baseret ■ Hurtigtvirkende

Produktprofil
■ TANEX vivaceram er et effektivt og intensivt alkalisk rengøringsmiddel, der er udviklet specielt til brug på fliser af fint

stentøj og keramik.
■ Den særdeles effektive sammensætning bryder hurtigt igennem mikrofine porer og trækker dybtliggende og

genstridigt snavs ud.
■ Takket være produktets fremragende emulgerende egenskaber fjerner det dybdegående rengøringsmiddel selv de

mest genstridige belægninger eller fedt.

Anvendelsesområde
■ Velegnet til alle stenmaterialer med en mikroporøs overflade såsom fint stentøj, betonblokke og naturlige stenarter.

TANEX vivaceram kan i særdeleshed bruges til hurtig og effektiv rengøring af skridsikre fliser i industrikøkkenområder
samt i områder med kraftig tilsmudsning på gulve, f.eks. dagligvareforretninger, togstationer osv. Må ikke anvendes
på porøse, kraftigt sugende fliser (f.eks. cotto) eller gulve af linoleum og gummi.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 713855  2 x 5 L

pH-værdi 1 % 12

Deres betroede partner hos Dem selv


