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TANET SR 13

Högverkande

Lämnar inga ränder

Behaglig doft

Tana Professional erbjuder ett heltäckande sortiment av rengöringsprodukter med stort miljöhänsynstagande, underhållsprodukter och
vårdande kemikalier för den professionella städmarknaden. Företaget och dess produkter kännetecknas av innovation, hög kvalitet och
spetskompetens.

TANET SR 13 1 lit

Allrengöring

Snabbverkande alkoholbaserat rengöringsmedel. TANET SR
13 ger en hög rengöringseffekt vid låg koncentration. Är
skonsam mot material, håller ytan ursprungliga utseende,
lämnar inga ränder eller streck efter rengöring.
TANET SR 13 är både allsidig och enkel att använda samt
ger perfekta resultat och kräver inget efterarbete och är därför
tids- och kostnadsbesparande att använda. Är dessutom
bekväm att använda och lämnar en behaglig doft.
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13 ger en hög rengöringseffekt vid låg koncentration. Är
skonsam mot material, håller ytan ursprungliga utseende,
lämnar inga ränder eller streck efter rengöring.
TANET SR 13 är både allsidig och enkel att använda samt
ger perfekta resultat och kräver inget efterarbete och är därför
tids- och kostnadsbesparande att använda. Är dessutom
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Användning:
Lämplig för alla vattentåliga golvtyper (linoleum, PVC, sten,
etc.), även för vattentäta polish filmer. Dessutom för alla
tvättbara, släta och blanka plastytor, lack, glas, keramik och
metall. Används inte på oförseglade träytor.

Metodbeskrivning:
Golvstädning för hand: moppa golvet vått eller fuktigt med ren
mopp.
Ytrengöring: våttorka ytan med en ren duk.
Sprayflaska: spraya på en ren trasa och torka av ytan.

62580121

Dosering:
Dosera i förhållande till användning och nedsmutsningsgrad.
5-20 ml/liter vatten. (50-200 ml/10 liter). 62580121
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Orange

Minst 30 månader

62580122 / 5 lit

Färg:
pH:

0,9800 Densitet:
Hållbarhet:

Faromärkning:
Enhet kart:

Enhet per pall:
 Artikelnr:


