
TANET inor

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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suprafețelor:
potrivit pentru toate
suprafețele fine, care
pot fi spălate.
Curățarea
suprafețelor: ștergeți
suprafața udă sau
umedă cu o cârpă
curată.

Agent de curățare a suprafețelor pe bază de alcool
■ Eficient & economic ■ Ușor & sigur ■ Nu lasă dâre

Profilul produsului
■ Acest agent de curățare neagresiv și cu spumare redusă este sigur pentru toate materialele și nu lasă dâre sau pete.
■ TANET inor conține agenți activi care îndepărtează chiar și murdăria provocată de ulei și grăsime și permite o curățare

eficientă și sigură.
■ Sistemul rapid QUICK & EASY are posibilitatea dozării automate și nu necesită amestecarea ulterioară a produsului.
■ TANET inor este eficient, economic și ușor de aplicat și poate fi folosit integral.

Domeniul de aplicare
■ Se utilizează la toate suprafețele lavabile, netede și strălucitoare, sintetice, de lac, ceramice și metalice. Foarte

adecvat pentru suprafețele de sticlă. TANET inor nu se aplică pe lemnul nelăcuit și pe sticla acrilică.

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 utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa 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 712705  6 x 325 mL
Nr. comandă 712707  6 x 325 mL

Valoare pH 10

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


