
TANET SR 15

Informații de sustenabilitate

Dezvoltare și producție durabile

EMAS:
■ Îmbunătățirea connuă a

performanțelor de mediu
■ Raport anual privind

sustenabilitatea
■ Managementul

consumului de energie și
a consumului de apă
■ Corectudine socială

DIN ISO 14001:
■ Îmbunătățirea connuă

în reducerea deșeurilor
și a emisiilor de CO2,
reducerea consumului
de apă energie și materii
prime

ISO 50001
■ îmbunătățirea connuă

a managementului
energec: performanţă,
eficienţă, securitate,
ulizare și consum

A.I.S.E.-Charter:
■ Procese de producție

sigure și sustenabile a
produselor de curățare

DIN ISO 9001:
■ Îmbunătățirea connuă

a proceselor de
management și a gradului
de sasfacție a clienților
■ Sistem de management

al calității stabilit atât
pentru dezvoltarea cât
și pentru producția
produselor  

Detergent pardoseli și suprafețe

■ Performanță ecologică și o concepție ecologică

Siguranță pentru ulizator și mediu și o curățenie după cele mai înalte standarde

   

■ Cerficare cu echeta ecologică Nordic
■ Prima gamă de produse cerficate  Cradle to CradleTM Gold* din industria de curățare
■ Cerficare cu echeta ecologică europeană (DE/020/193)
■ Înregistrat în lista pozivă a ‚die umweltberatung‘
■ Renunțare completă la materiale toxice și nocive
■ Siguranță pentru ulizator și mediu cu un nivel maxim de performanță

*Cradle to Cradle CerfiedTM este o marcă de cerficare patentată de Cradle Products Innovaon Instute. Acest produs a primit
cerficatul Cradle to CradleTM la nivelul de aur, iar ambalajul este la nivelul de argint.

Complet biodegradabil
■ TANET SR 15 împreună cu toate ingredientele acestuia sunt complet biodegradabile și au dovedit

această proprietate importantă printr-un test de mineralizare acreditat conform cu standardul
OECD 302 B*

*pentru mai multe informații vizitați www.wmprof.com

Ulizare intensivă și creșterea connuă a cotei de materii prime regenerabile
■ Sisteme de producție care ulizează la scară largă materii prime si energie din surse regenerabile,

folosind pâna la 100% energie hidroelectrică, solară și geotermală
■ Producția pe scară largă independent de țiței: 63% din carbonul organic procesat în TANET SR 15

provine din resurse regenerabile din plante care permit o producție predominant independentă de
țiței
■ Management acv al consumului de apă prin stații proprii de filtrare a apei proaspete și epurare a

apei reziduale

Complet transparent - declararea tuturor ingredientelor
<5% agenţi tensioacvi anionici (sulfat de sodiu lauret), agenţi tensioacvi neionici (surfactanţi de zahăr, aduct EO/PO
pe bază de alcooli graşi), săpun (acid oleic pe bază de plante), parfumuri, PHENOXYETHANOL
Ingrediente specifice: aqua, eter glicol, alcool, colorant alimentar (E 133)

Calitate Germană tradițională  – pentru dezvoltarea sustenabilă a afecerii dumneavoastră
■ Peste 25 de ani experientã în dezvoltarea produselor sustenabile
■ Solui de igienizare inteligente care asigură o creștere profitabilă
■ Marcă de încredere

Instruirea profesională a ulizatorilor și consultanță în locație pentru soluțiile sustenabile de
igienã

■ Transfer cuprinzător de cunoșnțe prin consultanți calificați în domeniul curățeniei
■ Planuri de igienizare si recomandãri personalizate pentru fiecare client opmizând asel afacerea

dumneavoastră și procesele de curățenie.
■ Valoare crescută a serviciilor și reputație consolidată a companiei



TANET SR 15

Informații tehnice

Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.

2,
5-

7,
5 

m
L/

L Curățarea manuală
a podelei: curățați
podeaua cu un mop
curat.

Curățarea
suprafețelor: ștergeți
suprafața udă sau
umedă cu o cârpă
curată.

5 
m

L/
L Recipient spray:

pulverizați pe o cârpă
curată și ștergeți
suprafața.

2,
5 

m
L/

L Suprafețe de podea
deschise: poate fi
folosit la aparate
automate de curățare.

Detergent pardoseli și suprafețe
■ Umectare ridicată ■ Curățare cu rezultate perfecte ■ Cost redus de ulizare

Profilul produsului

■ TANET SR 15 este un agent puternic de întreținere a pardoselilor și de curățare cu calități ecologice excepționale. Prin
respectarea ciclurilor biologice, sunt protejate sănătatea și siguranța personalului spălătoriei.
■ Pe lângă faptul că face să crească siguranța muncii, puterea extraordinară a produsului TANET SR 15 are un mare

randament de curățare la concentrații reduse, cu un minimum de efort și de costuri.
■ Bunele sale proprietăți umectante asigură îndepărtarea ușoară și completă a murdăriei și grăsimii de pe pardoselile

poroase din piatră și de pe suprafețe hidrofobe cum ar fi cele din PUR, fără să lase dâre sau dungi.
■ Prin faptul că este compus mai ales din materiale regenerabile, TANET SR 15 este un semn al respectului față de

generațiile următoare.

Domeniul de aplicare

■ TANET SR 15 este adecvat pentru toate suprafețele rezistente la apă cum ar fi cele din piatră, cauciuc, linoleum, PVC,
PUR etc.
■ Este foarte adecvat pentru pardoselile date cu lac acrilic și pentru toate pardoselile lavabile cum ar fi cele din plasc,

sclă, ceramică, metal și lac.

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului

Siguranță: Doar pentru uz industrial. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se amesteca cu alte produse. Evitați
inhalarea produsului pulverizat. Înainte de ulizare se va testa compabilitatea materialului. Pentru informații
suplimentare, vezi Fișa cu date de securitate.
Depozitare: Se va depozita la temperatura camerei, în ambalajul original. A se feri de îngheț.
Mediu: Se elimină doar ambalajele complet golite în recipientele recomandate. Dozarea corectă reduce costurile și
impactul ecologic.

Unități de comercializare

Nr. comandă 712479  10 x 1 L
Nr. comandă 712480  2 x 5 L

Valoare pH 9

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului

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


