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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  

2,
5-

5 
m

L/
L Manuálne čistenie

podlahy: Špáry vopred
navlhčiť. Podlahu
umyť.  

Údržbové čistenie:
Špáry vopred navlhčiť.
Plochy pretrieť
mokrou utierkou.  

Koncentrovaný prípravok na báze alkoholu
■ Vysoká účinnosť ■ Bez šmúh ■ Príjemná vôňa

Profil produktu
■ TANET SR 13 C je efektívny a úsporný čistiaci prípravok na podlahu i povrchy s najvyšším čistiacim účinkom pri nízkej

koncentrácii.
■ TANET SR 13 C je zvlášť jemný na liate podlahy a iné podobné povrchy a materiály, nezanecháva šmuhy po čistení

a udržiava pôvodný vzhľad a lesk povrchu.
■ Viacúčelový a úsporný prípravok prináša dokonalý výsledok bez zvyškov, netreba ho použiť dvakrát za sebou

a zanecháva rovnomerný a príjemný vzhľad.
■ Vďaka výnimočnej vôni vytvára tento jednoducho použiteľný prípravok príjemnú arómu ešte počas použitia.
■ K dispozícii: 2 l náplň do dávkovacej nádoby

Oblasť poutžitia
■ TANET SR 13 C je vhodný na všetky typy vode odolných podláh (napr. PVC, linoleum, kameň atď.), ako aj na

vodotesné lesklé emulzné či disperzné tenké povrchové vrstvy. Navyše je vhodný na všetky umývateľné, hladké
a lesklé povrchy z plastu, laku, skla, keramiky, kovu. Nevhodný na nelepené drevené povrchy.

Úplná prehľadnosť vďaka kompletným údajom o zložkách
Informácie o zložkách nájdete v Karte bezpečnostných údajov

Trvalo udržateľný rozvoj a výroba

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia
Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Pre podrobnejšie informácie pozri technický
informačný list.
Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote.
Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 712706  4 x 2 L bottle

hodnota pH 10

Váš dôveryhodný partner


