
TANEX power

Hållbarhetsinformaon

Hållbar utveckling och
produkon

EMAS:
■ Konnuerlig förbäring

av miljöprestanda 
■ Årlig

hållbarhetsredovisning 
■ Energi- och

vaenhantering
■ Social rävisa 

DIN ISO 14001:
■ Konnuerliga

förbäringar för a
minska avfall och CO2-
utsläpp samt besparing
av energi, vaen- och
materialförbrukning 

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig förbäring

av energihantering:
prestanda, effekvitet,
säkerhet, användning och
konsumon. 

A.I.S.E. - Charter:
■ Säker och hållbar

llverkning av
rengöringsprodukter 

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig förbäring

av hanteringsprocesser
och kundnöjdhet 

■ Etablerat
kvalitetshanteringssystem
i produktutveckling och
produkon 

Bruksfärdigt kraigt plastrengöringsmedel

■ Miljöeffekv prestanda med miljöeffekv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt

■ Cerfierat med det europeiska miljömärket  (AT/020/012)
■ Fullständigt uteslutande av giiga och skadliga material
■ Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentraon 

Fullständig biologisk nedbrytbarhet
■ TANEX power med alla dess ingredienser är helt biologiskt nedbrytbar och har påvisat denna vikga

egenskap i e ackrediterat mineraliseringstest enligt OECD 302 B-standarden*

*för mer informaon, gå ll www.wmprof.com

Intensiv användning av förnybara resurser - konnuerlig ökning av återanvändningsandelen
■ Produkon med omfaande användning av förnybara råvaror och energi med hjälp av 100 %

vaenkra, solenergi och jordvärme
■ Produkon i stor utsträckning oberoende av råolja: 23% av organiskt kol som bearbetas i TANEX

power kommer från förnybara växtresurser som möjliggör en produkon i stor utsträckning
oberoende av råolja

■ Akv vaenhantering upprähåller egen färsk- och avloppsvaenrening

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Tradionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling
■ Mer än 30 år som föregångare inom hållbar produktutveckling
■ Smarta hygienlösningar säkerställer lönsam llväxt
■ Betro varumärk

Professionell användarutbildning och support på plats för hållbara hygienlösningar
■ Omfaande kunskapsöverföring genom kvalificerade rengöringskonsulter
■ Anpassade hygienplaner och rengöringsrekommendaoner opmerar din verksamhet och

rengöringsruner
■ Ökat servicevärde och stärkt företagsrykte



TANEX power

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 

Ko
nc

en
tr

er
ad Ytrengöring: Spraya

direkt på eller använd
en lämplig trasa. Låt
verka en kort stund
och torka med en ren
trasa.

Bruksfärdigt kraigt plastrengöringsmedel
■ Krafull  ■ Effekvt och ekonomiskt  ■ Mångsidig användning

Produktprofil

■ TANEX power är brukfärdigt starkt rengöringsmedel för många olika ytor och llämpningar
och e utmärkt fläckboragningsmedel för olika typer av vidhäande smuts, t.ex. fläckar från märkpennor, bläck
eller fläckar av markör, bläck eller stämpelbläck.

■ TANEX power är också mycket effekv mot fläckar från filtpennor, kulspetspennor, självhäande ekeer, hälmärken
och även för fe-, nikon- och
sminkfläckar.

■ TANEX power är materialvänlig, behåller ytornas ursprungliga utseende och lämnar inga ränder eller rester eer
rengöring.

■ TANEX power är kostnads- och dsbesparande tack vare dess höga verkan, dess snabba och enkla användning samt
mångsidiga användningsområden.

■ Dess lltalande do gör den behaglig a använda.

Användningsområde

■ Lämplig a använda på alla maa, högglansiga och strukturerade plaster och plastbelagda ytor inom- och utomhus.
■ Kan användas för rengöring av (skol-, arbets-, trädgårds-) bänkar, dörrar, skåp, hyllor, väggpanel, köksutrustning gjord

av Formica, träningsredskap i skolor, vårdhem, kontorsbyggnader, hotell och idrosanläggningar.
■ Lämplig för PLEXIGLAS®/akrylglas, ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), Makrolon® / Polycarbonate (PC)
■ Används inte på aluminiumytor eller lackerade material. 
■ Spraya 4-5x / m²

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. Prova i förväg materialets tålighet på e diskret ställe.För mer informaon, se
säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Produkten är inte avsedd för storskalig rengöring. Använd alld rä dosering för maximal effekvitet.Det
minimerar vaenförbrukningen och minskar vaenföroreningarna. Lämna bara in helt tom förpackning ll återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 715930  10 x 750 mL
Ordernr. 715931  2 x 5 L

pH-värde 11

Din betrodda partner på plats

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 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


