
Vær

Vandpatron kan fyldes op hvor som
 h

elst

Automatis
k d

os
er

in
g 

ak
ti

ve
re

s 
ve

d 
pro

duktanvendelse

B
redt anvendelsesområde

Cradle to CradleTM is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Emballage: Afventer sølvniveau; sprayhoved overholder kravene på forbudslisten

Se videoen

JUST PLUG AND “FOAM-SPRAY”



*

Ét system til flere 
anvendelser

 Skumspray giver den højest mulige brugersikkerhed

 Automatisk dosering aktiveres ved produktanvendelse

 Produktet bruges til sidste dråbe, ingen kontaminering

 Lås-og-nøgle-system: ingen risiko for spild

*Undtagen SANET power Quick & Easy

KONCEPTET, HVOR DU KOBLER TIL OG BRUGER SKUMSPRAY: MOBILT, NØJAGTIG DOSERING OG SIKKER BETJENING

 powered!

Ingen risiko for spild

ALTID EN SIKKER OG HYGIEJNISK LØSNING

ERGONOMISK SYSTEM TIL ADSKILLIGE ANVENDELSESOMRÅDER

Quick & Easy-
produktudskiftning

Alt, du har brug for,  
kan bæres i et bælte

Vandpatron kan fyldes 
op hvor som helst
Du behøver ikke gå 
tilbage til 
doseringsstationen

Ergonomisk 
aftrækker gør 
arbejdet enklere



CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™
PRODUCT SCORECARD

MATERIAL HEALTH PLATINUM

GOLDMATERIAL
REUTILIZATION

GOLDWATER STEWARDSHIP

GOLDSOCIAL FAIRNESS

Emballage under evaluering
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GOLD
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ENERGY & CARBON
MANAGEMENT

… OP TIL 1130 VASKE

1 patron  
SANET daily Quick & Easy

 Innovativt skumkoncept giver hurtigere og bedre rengøring

 Integreret dosering er nøjagtig og automatisk

 Ingen opsætningstid

 Reduceret tidsforbrug ved rengøring med flere produkter

Cradle to Cradle™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.  
Emballage: Afventer sølvniveau; sprayhoved overholder kravene på forbudslisten.

  Alle formularer er Cradle to Cradle  
GOLD Certified™ formuleringer opfylder 
selv Cradle to Cradle-certificeret™ 
Platin-niveau

  Alle ingredienser er uskadelige for 
mennesker og naturen

  (Brug af) plantebaserede ingredienser 
med bevist høj biologisk 
nedbrydelighed

  Eget anlæg til frisk vand 
og spildevandsbehandling

  100 % vedvarende energi ved  
fremstilling af vores produkter

 Banebrydende miljøinitiativer

UDVIKLET TIL CIRKULÆR ØKONOMI

KONCEPTET, HVOR DU KOBLER TIL OG BRUGER SKUMSPRAY: MOBILT, NØJAGTIG DOSERING OG SIKKER BETJENING

 powered!

LAVE OMKOSTNINGER, ØGET PRODUKTIVITET



*Kontakt vores repræsentant i dit land for at få mere at vide om, hvor du kan købe produktet.

VÆLG MELLEM FEM* YDERST 
BÆREDYGTIGE KONCENTRATER:

TANET interior Quick & Easy  
Universalrengøringsmiddel – efterlader ingen striber, høj ydeevne, behagelig duft

 Det skummende TANET interior Quick & Easy er velegnet til rengøring af alle 
vandfaste overflader. Det materialevenlige universalrengøringsmiddel giver 
overbevisende og enestående resultater. Det efterlader ingen striber og er 
også velegnet til rengøring af vinduer. Produktet har en behagelig duft.

 Anbefalet dosering: to tryk pr. m2 for at opnå det bedste resultat

TANEX performa Quick & Easy
Kraftigt virkende rengøringsmiddel – effektivt, alsidigt, behagelig duft

 TANEX performa Quick & Easy er velegnet til brug på alle plast- og plastbelag-
te overflader indendørs og udendørs. Dette skummende rengøringsmiddel gi-
ver fremragende resultater og er den ideelle pletfjerner til alle typer klæbende 
snavs. TANEX performa Quick & Easy er baseret på biologiske opløsningsmid-
ler og efterlader en behagelig duft.

 Anbefalet dosering: to tryk pr. m2 for at opnå det bedste resultat

SANET daily Quick & Easy
Sanitetsrengøringsmiddel til vedligeholdelse – kraftigt virkende, effektivt mod 
kalksæbe, behagelig duft

 SANET daily Quick & Easy er egnet til daglig rengøring af alle syrefaste 
overflader i sanitære områder og på badeværelser. Produktet er særligt 
velegnet til at fjerne kalksæbe og vandpletter. Takket være produktets 
skummende egenskaber binder det godt til overflader. Rengøringsmidlet 
efterlader en behagelig duft.

 Anbefalet dosering: to tryk pr. m2 for at opnå det bedste resultat

SANET power Quick & Easy
Kraftigt virkende sanitetsrengøringsmiddel – højtydende, effektivt mod 
kalkaflejringer, hurtig reaktionstid

 SANET power Quick & Easy er et højtydende rengøringsmiddel til sanitære 
områder og badeværelser. Det kraftige rengøringsmiddel giver overbevisende 
resultater med en hurtig reaktionstid og er perfekt til at fjerne kalkaflejringer og 
kalksæbe. Selv på lodrette overflader giver det fremragende resultater takket 
være det kompakte skum. Produktet har en behagelig duft og er egnet til alle 
syrefaste overflader. 

 Anbefalet dosering: to tryk pr. m2 for at opnå det bedste resultat 
Tjek, at materialet er kompatibelt inden brug.

GREASE off Quick & Easy
Universalrengøringsmiddel til køkken – universelt, kraftigt virkende, skånsomt 
for overfladerne

 Det skummende GREASE off Quick & Easy er velegnet til rengøring af alle 
vandfaste overflader i områder, hvor der tilberedes fødevarer. De fremragende 
resultater ved rengøring og affedtning gør produktet til den ideelle universelle 
løsning til alle fedtrester. Samtidig er produktet skånsomt for overfladerne og 
dufter behageligt.

 Anbefalet dosering: to tryk pr. m2 for at opnå det bedste resultat

OPLEV ALSIDIGHEDEN MED QUICK&EASY
Skræddersy din rengøring:  

Et skumsprayhoved 1 , EN vandpatron 2   

og FEM  løsninger 3   

til forskellige anvendelser.
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www.wmprof.com

tana-Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
info.professional@werner-mertz.com
+49(0)6131/964-03
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