
SANET daily 

Duurzaamheidsinformatie

Duurzame ontwikkeling en
productie

EMAS:
■ Continue verbetering van

milieuprestaties
■ Jaarlijks

duurzaamheidsrapport
■ Energie- en waterbeheer
■ Social Fairness

DIN ISO 14001:
■ Continue vermindering

van afval en CO2-
emissies, daling
energie-, water- en
materiaalverbruik

DIN ISO 50001:
■ Continue verbetering

van energiebeheer:
prestaties, efficiëntie,
veiligheid, gebruik en
verbruik

A.I.S.E. - Charter:
■ Veilige en duurzame

productie van
schoonmaakproducten

DIN ISO 9001:
■ Continue verbetering

van procesbeheer en
klanttevredenheid

■ Vastgelegd systeem
kwaliteitsbeheer in
productontwikkeling en
productie

Sainitair onderhoudsreiniger

■ Duurzaam ontwikkelde, ecologische reiniger

Veilige, milieuvriendelijke en krachtige reiniger

  

■ Eerstegamma in schoonmaaksector met Cradle toCradleTM Gold-certificering*
■ Gecertificeerd met Europees Ecolabel  (AT/020/012)
■ Geregistreerd in de positieve lijst van de Umweltberatung
■ Volledig afzien van toxische en schadelijke stoffen
■ Overtreft andere producten bij lagere concentratie

*De Cradle to Cradle CertifiedTM is een exclusief keurmerk van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Het product is
Cradle to Cradle CertifiedTM op Goud-niveau, de verpakking voldoet aan de eisen van het Silver-niveau zonder de “foam-sprayer”, niet
onderzocht, bevat geen verboden stoffen.

Volledig biologische afbreekbaarheid
■ SANET daily Quick&Easy met al zijn ingrediënten zijn volledig biologisch afbreekbaar, zoals

aangetoond in een geaccrediteerde mineralisatietest conform OECD 302 B*

*Voor meer informatie, surf naar www.wmprof.com

Intensief gebruik van hernieuwbare bronnen - continue verbetering van
deherbruikbaarheidsscore

■ Productie met uitgebreid aanwenden van hernieuwbare grondstoffen en energie door gebruik –tot
100% - van hydroelektrische-, zonne-, en geothermische energie.

■ Grotendeels aardolieonafhankelijke productie: 88% van de in SANET daily Quick&Easy
verwerkteorganische koolstof is afkomstig van hernieuwbare plantaardige bronnen

■ Actief waterbeheer via de eigen installatie voor zoetwater- en afvalwaterbehandeling

Totale transparantie - volledige ingrediëntendeclaratie
5-15%anionogene oppervlakteactieve stoffen (natriumlaurylsulfaat), <5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
(oppervlakteactieve stoffen op basis van suiker), parfums
Specifieke ingrediënten: aqua, LACTIC ACID, methaansulfonzuur, levensmiddelkleurstof (E 124)

Traditionele Duitse kwaliteit – duurzaam ondernemen
■ Meer dan 25 jaar pionier in duurzame productontwikkeling
■ Slimme hygiëne-oplossingen voor rendabele groei
■ Trusted Brand

Professionele opleidingen en klantondersteuning voor duurzame oplossingen
■ Uitgebreide kennisoverdracht via gekwalificeerde consultants
■ Hygiëneplannen op maat en specifieke aanbevelingen om uw activiteiten en schoonmaakprocessen

te optimaliseren
■ Verhoogde servicewaarde en uitstekende bedrijfsreputatie



SANET daily 

Technische informatie

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Drève Richelle 161 K | 1410 Waterloo | Belgium | w ww.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00

Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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Rechtstreeks of
op een geschikte
doek sprayen. Laat
kort inwerken en
schoonvegen met een
propere doek.

Fl
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g Concentraat
vervangen: Vervang
de vulling en spray
2 tot 3 keer om
productresten te
vermijden.

Sainitair onderhoudsreiniger
■ Krachtig ■ Doeltreffend tegen kalkzeep ■ Aangename geur

Productprofiel

■ SANET daily Quick & Easy is geschikt voor het dagelijks onderhoud van badkamers en sanitaire ruimtes.
■ Deze sanitair onderhoudsreiniger hecht zich zeer goed aan de oppervlakken dankzij de schuimende eigenschappen.
■ Op basis van melkzuur en is bijzonder geschikt voor het oplossen van watervlekken.
■ SANET daily Quick & Easy is bijzonder geschikt voor het verwijderen van kalkzeep en laat na gebruik een aangename

geur na.
■ Als onderdeel van het Quick & Easy mobiel doseersysteem, combineert deze sanitair onderhoudsreiniger een

uitstekende prestatie met een minimum aan inspanning en kosten.
■ CLP vrij bij gebruik met maximale gebruiksveiligheid.
■ Hoofdzakelijk samengesteld uit hernieuwbare bronnen neemt dit product de verantwoordelijkheid tegenover

toekomstige generaties.  

Toepassingsgebied

■ Geschikt op alle zuurbestendige oppervlakken in de badkamers en sanitaire ruimtes zoals tegels, onderdelen in
chroom, porselein en aardewerk, etc.  Niet geschikt voor natuursteen  (vb marmer) en zuurgevoelig glazuur.

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften

Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik.  Buiten bereik van kinderen bewaren.  Niet mengen met andere
producten.  Test de materiaalverdraagzaamheid vóór gebruik.  Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Uitsluitend lege verpakking verwijderen in de geschikte afvalcontainer.  Juiste dosering bespaart kosten en
vermindert de impact op het milieu.  Vergeleken met andere producten is slechts een kleine producthoeveelheid
vereist.

Verpakking

Artikelnr. 713601  6 x 325 mL

pH-waarde 1

Uw vertrouwde partner


