Produktdatablad
Universalrengøring, Tana Professional Tanet Multiclean, 750 ml, klartilbrug, med farve
og parfume
Varenummer :

4647

Version :

02

Varegruppe :

Miljømærket med farve og parfume

Forpakninger :

10 stk = 1 kolli
48 kolli = 1 palle

Varedeklaration
Produktbetegnelse:

Universalrengøring

Varemærke:

Tana Professional

Vareserie:

Tanet Multiclean

Features:

klartilbrug, med farve og parfume

pHværdi (konc.):

pH ~ 6

Rumindhold, netto:

750 ml

Produktbeskrivelse:

Klartilbrug universalrengøring. Det tids og omkostningsbesparende TANET multiclean er et brugsklart og alsidigt
universalrengøringsmiddel, som fjerner alle typer snavs. Den særlige kombination af ingredienser kombinerer fugtende
egenskaber med et overbevisende rengøringsresultat. TANET multiclean fjerner bl.a. fingeraftryk, nikotinaflejringer, fedt og
blækpletter samt kuglepens og tuschstreger. Den hurtigttørrende formel garanterer skinnende overflader og gør, at de kan
bruges igen efter kort tid. TANET multicleans materialevenlige rengøring forebygger striber eller aflejringer og bibeholder
overfladens oprindelige glans. TANET multiclean efterlader en langtidsvirkende, behagelig duft og giver en følelse af, at
området er rent og friskt. TANET multiclean er perfekt egnet til daglig vedligeholdende rengøring af alle vaskbare, glatte og
skinnende overflader fremstillet af plastik, lak, glas, keramik og metal på f.eks. kontorer, skoler og hoteller. Anbefales til
rengøring af døre, skriveborde, skabe, vindueskarme samt rustfri stål og beskidte glasoverflader.

Doseringsinstruktioner: Anvendes ufortyndet.
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Teknisk information

TANET multiclean

Brugsklart universalrengøringsmiddel
■ Hurtigttørrende ■ Langtidsvirkende duft ■ Antistatisk
Produktprofil
Det tids- og omkostningsbesparende TANET multiclean er et brugsklart og alsidigt universalrengøringsmiddel, som
fjerner alle typer snavs.
■ Den særlige kombination af ingredienser kombinerer fugtende egenskaber med et overbevisende rengøringsresultat
■ TANET multiclean fjerner bl.a. fingeraftryk, nikotinaflejringer, fedt- og blækpletter samt kuglepens- og tuschstreger
■ Den hurtigttørrende formel garanterer skinnende overflader og gør, at de kan bruges igen efter kort tid.
■ TANET multicleans materialevenlige rengøring forebygger striber eller aflejringer og bibeholder overfladens
oprindelige glans.
■ TANET multiclean efterlader en langtidsvirkende, behagelig duft og giver en følelse af, at området er rent og friskt.
■

Anvendelsesområde
■

Påføring og dosering
Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

TANET multiclean er perfekt egnet til daglig vedligeholdende rengøring af alle vaskbare, glatte og skinnende
overflader fremstillet af plastik, lak, glas, keramik og metal på f.eks. kontorer, skoler og hoteller. Anbefales til
rengøring af døre, skriveborde, skabe, vindueskarme samt rustfri stål og beskidte glasoverflader.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Koncentreret

Bæredygtig udvikling og fremstilling
Spray-rengøring:
sprøjt på en ren klud
og tør overfladerne af.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Deres betroede partner hos Dem selv

Salgsenheder
Ordner No. 713333

pH-værdi

10 x 750 mL

6
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