
TANET multiclean

Informații tehnice

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

Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.
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at Curățarea cu spray-
ul: pulverizați pe o
cârpă curată și ștergeți
suprafața.

Agent de curățare universal gata de utilizare
■ Uscare rapidă ■ Miros persistent ■ Antistatic

Profilul produsului
■ Agentul de curățare multifuncțional TANET, eficient din punct de vedere al timpului și al costurilor, este un agent de

curățare universal versatil și gata de utilizare, care îndepărtează orice tip de murdărie.
■ Combinația specială de ingrediente îmbină capacitatea de umectare cu performanța de curățare convingătoare.
■ Formula cu uscare rapidă garantează obținerea suprafețelor lucioase, acestea devenind reutilizabile în cel mai scurt

timp.
■ Acțiunea de curățare neagresivă pentru materiale a agentului de curățare multifuncțional TANET previne urmele sau

reziduurile, oferind suprafeței luciul inițial.
■ Agentul de curățare multifuncțional TANET lasă un miros plăcut persistent și vă oferă senzația confortabilă de

curățenie și prospețime.

Domeniul de aplicare
■ Agentul de curățare multifuncțional TANET este foarte potrivit pentru întreținerea curățeniei zilnice pentru toate

suprafețele lavabile netede și lucioase făcute din plastic, lac, sticlă, ceramică sau metal din clădirile de birouri, școli,
hoteluri. Recomandabil pentru curățarea ușilor, a birourilor, dulapurilor, a canapelelor de la fereastră, a suprafețelor
din inox și de sticlă murdară.

Declararea ingredientelor
Pentru lista de ingrediente, consultați fișa cu date de securitate

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizãrii profesionale. Pentru informaþii suplimentare consultaþi Fi.a cu date
de securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 713333  10 x 750 mL

Valoare pH 6

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


