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Universalrengøring, Green Care
Professional TANET SR 15, 5 l, med farve
og parfume
Usædvanligt effektiv
Velegnet til daglig rengøring
Efterlader stribefri overflade

Produktbeskrivelse

TANET SR 15 er et stærkt vedligeholdelsesrengøringsmiddel til gulve og andre flader med fremragende miljøegenskaber. Med respekt for den biologiske cyklus tager det hensyn til helbredet og brugerens sikkerhed. Samtidig med forbedringen af arbejdssikkerheden giver den usædvanlige styrke i
TANET SR 15 fremragende rengøring ved lav koncentration og med minimal anstrengelse og omkostning. De gode fugtningsegenskaber sikrer nem og
grundig fjernelse af snavs og fedt fra porøse stengulve og selv fra hydrofobe flader som PUR uden efterladte striber. Med for det meste fornyelige
ressourcer tager TANET SR 15 hensyn til kommende generationer.

Specifikationer
Produktbetegnelse

Universalrengøring

Varemærke

Green Care Professional

Vareserie

TANET SR 15

Features

Med farve og parfume

pH-værdi (konc.)

Ca. 8.6

Rumindhold, netto

5l

Certifikater

Cradle to Cradle Gold, EU-Blomsten

Doseringsinstruktioner

2,5 ml til 1 l vand.

Forpakning
Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

kll

Enhed

2 stk

0.295 m

0.19 m

0.29 m

4031278524802

ml

0.0002 stk

0m

0m

0m

Cradle-to-cradle Gold (vugge til vugge) er en international produktcertificering, der vurderer produkter fra råmateriale til
genanvendelighed. For at et produkt kan opnå en guld-certificering skal bl.a. 50% af den energi, der er brugt til produktionen,
stamme fra vedvarende energi og råmaterialerne skal komme fra bæredygtige løsninger.
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EU-Ecolabel, også kendt som Blomsten, er det officielle miljømærke i Europa. Produkter med EU-Ecolabel imødekommer strenge
miljøkrav ift. råvareproduktion, brug, dokumentation og sikkerhed.
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Produktet kræver brug af
beskyttelseshandsker.

Produktet bruges til
rengøring af møbler.

Produktet indeholder
parfume.

Produktet indeholder farve.

Produktet bruges til
rengøring af hårde gulve.

Produktet bruges
i automatiske
gulvvaskemaskiner.

Produktet bruges til manuel
rengøring af gulve.

Flasken er lavet af 100 %
genanvendt forbrugsplast.
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