
TANET SR 15

Informácie o udržateľnosti

Trvalo udržateľný rozvoj a
výroba

EMAS:
■ Kontinuálne zlepšovanie

vplyvu na životné
prostredie

■ Ročná správa o
udržateľnosti

■ Energetický management
a vodné hospodárstvo

■ Sociálna férovosť

DIN ISO 14001:
■ Kontinuálne zlepšovanie

znižovaním odpadu a
emisií CO2, šetrením
vody, energie a
materiálov

ISO 50001:
■ Energetický

management:
kontinuálne zlepšovanie
výkonu, bezpečnosti,
použitia a spotreby

A.I.S.E.-Charter:
■ Bezpečná a stála výroba

čistiach prostriedkov

DIN ISO 9001:
■ Kontinuálne

zlepšovanie procesného
managementu a
spokojnosti zákazníka

■ Etablovaný systém
riadenia kvality vo vývoji
a výrobe

Vysoko účinný čistiaci prostriedok na podlahy

■ Ekologická účinnosť s ekodizajnom

Bezpečné pre užívateľa i životné prostredie pri najvyššej čistiacej účinnosti

  

■ Prvý Cradle to CradleTM Certified zlatý produktový sortiment v čistiacom priemysle
■ Certifikované európskym Ecolabel (DE/020/193)
■ Registrované v Pozitívnom zozname „poradenstvo životného prostredia"
■ Úplne vylúčenie toxických látok
■ Nižšia koncentrácia použitia ako pri porovnateľných produktoch

*Cradle to Cradle CertifiedTM je certifikačné označenie vydané inštitútom Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Prostriedok je
certifikovaný Cradle to Cradle CertifiedTM na zlatej úrovni, obal dosahuje požiadavky striebornej úrovne

Úplne biologicky odburateľny
■ TANET SR 15 a všetky jeho zložky sú úplne biologicky odburateľné podľa testovacej metódy OECD

302 B*

*Ďalšie informácie nájdete na: www.wmprof.com

Intenzívne využitie obnoviteľných zdrojov – kontinuálny rast podielu
■ Výroba pri intenzívnom využití obnoviteľných zdrojov a obnoviteľnej energie až na 100% z vodnej,

solárnej a geotermálne energie
■ Výroba je nezávislá od ropy: organický uhlík v TANET SR 15 pochádza na 63% z rastlinných,

obnoviteľných zdrojov
■ Zodpovedné hospodárenie s vodou vďaka vlastnej úpravovni vody a čističky odpadových vôd

Úplná transparentnosť – kompletné informácie o zložkách
<5% aniónové povrchovo aktívne látky (laurethsulfát sodný), neiónové povrchovo aktívne látky (cukrové tenzidy, adukt
alkoholu mastných kyselín a EO/PO), mydlo (rastlinná kyselina olejová), parfumy, PHENOXYETHANOL
Špeciálne zloženie: aqua, glykol-éter, alkohol, potravinárske farbivo (E133)

Nemecká značková kvalita – pre Váš trvalý rozvoj obchodu
■ Viac ako 25 rokov skúseností vo vývoji stálych produktov
■ Inteligentné hygienické riešenia zabezpečujúce rast zisku
■ Dôveryhodná značka

Profesionálny tréning a poradenstvo pre trvalé hygienické riešenia
■ Komplexný prenos Know-how kvalifikovaným poradenstvom
■ Čistiace plány a odporúčania prispôsobené zákazníkovi, čo optimalizuje Vaše čistiace procesy a tým

aj podnikanie
■ Zlepšenie servisu a podnikateľského imagu



TANET SR 15

Technické informácie
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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  
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m
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L Manuálne čistenie
podlahy: Špáry vopred
navlhčiť. Podlahu
umyť.  

Údržbové čistenie:
Špáry vopred navlhčiť.
Plochy pretrieť
mokrou utierkou.  
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l/L Spray Z krátkej
vzdialenosti Nastriekať
na utierku a pretrieť  
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m
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L Strojové čistenie:
Plochu vyčistiť
penovým automatom.
 

Vysoko účinný čistiaci prostriedok na podlahy
■ Schopnosť vysokého zvlhčenia ■ Dokonalé čistiace výsledky ■ Cenovo úsporný

Profil produktu

■ TANET SR 15 je účinný čistiaci prostriedok na podlahy a povrchy s výnimočnými environmentálnymi vlastnosťami.
■ Rešpektovaním biologických cyklov berie ohľad na ľudské zdravie a bezpečnosť zamestnancov.
■ Popri zvyšovaní bezpečnosti práce zaručuje mimoriadna sila prostriedku TANET SR 15 mimoriadny čistiaci výsledok pri

nízkej koncentrácii s minimálnou námahou a nákladmi.
■ Dobré zvlhčujúce vlastnosti zaručujú ľahké a dôkladné odstránenie špiny a mastnoty bez šmúh z pórovitých

kamenných podláh a hydrofóbnych povrchov ako PUR.
■ Väčšinovo pozostávajúci z obnoviteľných zdrojov preberá TANET SR 15 zodpovednosť pre budúce generácie.

Oblasť poutžitia

■ TANET SR 15 je vhodný na všetky vode odolné podlahy ako kameň, guma, linoleum, PVC, PUR a pod.
■ Zvlášť vhodný na podlahy s akrylovými leštidlami a na všetky umývateľné povrchy ako plasty, sklo, keramika, kov a lak.

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia

Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Skladujte mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými
výrobkami.   Pre podrobnejšie informácie pozri technický informačný list.
Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote. Citlivý na mráz.
Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal. Správne dávkovanie šetrí
náklady a minimalizuje vplyv na životné prostredie.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 712479  10 x 1 L
Číslo objednávky 712480  2 x 5 L

hodnota pH 9

Váš dôveryhodný partner


