
 Profil produktu
■ TANEX trophy to specjalny środek do usuwania szczególnie trudnych zabrudzeń na salach sportowych
    i siłowniach. Zapewnia wyjątkową skuteczność w usuwaniu plam z żywicy i szybko zwalcza czarne smugi
    z podłóg.
■ TANEX trophy zachowuje właściwości podłogi w zakresie poślizgu i połysku.
■ Dzięki swoim nisko pieniącym właściwościom produkt może być stosowany do czyszczenia maszynowego. 
    Można go również wykorzystać spryskując bezpośrednio uporczywe zabrudzenia.
■ Pozostawia przyjemny, miętowy zapach.

Miejsce aplikacji
■ TANEX trophy nadaje się do wykorzystania na wszystkich wodoodpornych i odpornych na środki alkaliczne 
    powierzchniach, jak PCW, itp. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie wody lub środków
    alkalicznych (np. linoleum, niezabezpieczone podłogi drewniane, itp.).

Skład:
<5% fosforany, fosfoniany, niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, kompozycje zapachowe

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: 

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska 
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie 
Charakterystyki.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku. Wrażliwy na 
działanie mrozu. 
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na 
odpady.

Dozowanie zgodnie 
z zastosowaniem 
i stopniem 
zabrudzenia. 
Stosować się do 
poniższych instrukcji. 

Duże powierzchnie: 
może być stosowany 
do czyszczenia 
maszynowego. 

Renowacja podłogi: 
spryskaj podłogę 
i użyj maszyny 
jednotarczowej z 
odpowiednim padem. 

Stosowanie i dozowanie

Informacja techniczna

TANEX trophy

pH value: 14

Silny środek czyszczący do podłóg sportowych

■ Wysoka skuteczność    ■ Usuwanie zabrudzeń    ■ Nisko pieniący

Dostępne opakowania:

Kod produktu   712734         2 x 5 L 

Zaufany partner:

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstr. 13 | 5400 Hallein | Österreich | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Polska sp. z o.o. | ul. Krakowiaków 50 | 02-255 W arszawa | Polska | www.werner-mertz.pl | + 48 22 771 46 71
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