
Produs pentru decaparea, curăţarea de bază şi periodică a pardoselilor 

Compoziţie:
Conţine  < 5%  substanţe  tensioactive  anionice, 
săpun, parfum.
Valoare pH ~ 10,8

Acţiune:
Îndepărtează  cu  uşurinţă  murdăria  persistentă  şi 
încrustată,  depunerile  de  grăsime,  uleiurile  şi 
murdăria specifică rezultată după constructor.  Este 
eficient  şi  pentru  îndepărtarea  peliculelor  vechi  de 
polimeri sau ceară. 

Domeniu de utilizare:
Curăţarea manuală şi mecanică a tuturor 
pardoselilor sau suprafeţelor lavabile rezistente la 
acţiunea substanţelor bazice. Nu se recomandă în 
cazul podelelor din lemn nelăcuit.  Înainte de prima 
utilizare testaţi rezistenţa materialului la acţiunea 
produsului. 

Utilizare:
Curăţenia după constructor:
În funcţie de gradul de murdărie se poate folosi 5 – 
10% (400 – 800 ml la 8l de apă).
Decapare:
Aplicaţi  produsul  în  diluţie  de  10%  pe  suprafaţă, 
lasaţi  să  acţioneze  10  min.  Frecati  temeinic  cu 
monodiscul şi clătiţi suprafeţele cu multă apă. 

Curăţenia periodică:
În funcţie de gradul de murdărie se poate folosi 5 – 
10% (400 – 800 ml la 8l de apă).

Instrucţiuni de siguranţă:
A nu se lasa la indemana copiilor. 
Utilizati echipamente de protectia muncii adecvate.

Ecologie:
Acest  produs   respectă  legile  referitoare  la 
compatibilitatea  cu  mediul  înconjurător  a 
detergentilor  si  substantelor  de  curăţare  şi  a 
normelor  de  aplicare  a  acestora,  referitoare  la 
degradarea  biologică  a  materiilor  prime.  Informaţii 
mai cuprinzătoare referitoare la interacţiunea acestui 
produs cu mediul pot fi obţinute la cerere.

Acest produs este destinat utilizării profesionale.

Ambalare Cod produs
10 L 0404747

TANA-CHEMIE GMBH • Ingelheimstr. 1-3 • 55120 Mainz
Tel.: +49-6131-964-03 • Fax: +49-6131-964-2414 • www.tana.de

WERNER & MERTZ PROF. VERTRIEBS GMBH • Neualmerstr. 13
A-5400 Hallein • Tel.: +43-6245-87486 • Fax: +43-6245-87286-707 • 
www.tana.at 

Aceste informaţii sunt date cu scop informativ pentru a 
permite utilizarea  corespunzătoare a produsului si nu 
pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de 
garanţie. Informaţiile se refera numai la produsul 
specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs nespecificat.
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