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TEKNISKT MATERIALVÄXTERBIOLOGISKA
NÄRINGSÄMNEN

BIOLOGISK
NEDBRYTNING

ÅTERANVÄNDNING

ANVÄND 
ELLER BRUKAANVÄND ELLER BRUKA

BE A PIONEER!
Välj naturliga resurser!
 Ta bort oljebaserade ingredienser, stoppa CO₂ utsläpp 

och klimatförändringar
 Vårt mål är att använda 100% växtbaserade material

– redan idag består green care produkterna till
största del förnybara ingredienser

Bevara vår planet!
 Istället för att bränna eller deponera plast: 

sträva efter slutna produktsystem, använd 
och återanvänd värdefulla material
 Idag är green care flaskorna tillverkade 

av 100% återvunnen plast

Stoppa fl oden av skräp!
  Alla produkter är fria från mikroplaster
  Polymerer I golvpolish och 
golvvårdsprodukter är lätta att avskilja 
i vattenreningsverket

Gör livet lättare!
 Använd intelligenta system som reducerar 

kemi konsumtion 
 Minimera risken för anställda och få bästa 

möjliga resultat

Maximera rengöringsresultat!
 Rengör allt -ly
 green care PROFESSIONAL produkterna 

kombinerar högsta miljöstandard med det
bästa resultatet

Skydda människor!
  Rena utrymmen och ytor utan att äventyra hälsan hos 
dina anställda och personer på objekten där du
  green care PROFESSIONAL förbjuder skadliga 
ingredienser ex. Klassifi cering “farligt vid inandning” 
eller “farligt vid hudkontakt”

Förebygg avfall – skydda vattnet!
  Använd bara produkter som är bevisat och komplett biologiskt
  green care produkterna är fullt kontrollerade och i linje med 
OECD 302B – inte bara tensiderna utan hela produkten
  Vårt reningsverk renar vattnet från alla skadliga kemikalier 
innan vi släpper ut det

Utmana din leverantör!
 Välj produkter som är tillverkade I en fabrik

med den högsta miljöstandard samt fullt
transparent process
 Producerad i en EMAS certifierad fabrik, 

använder 100% förnybar energi

I mer än 30 år har vi siktat på att skapa program av kontinuerliga innovationer 
med toppresultat –  produkter. Vi tar inspirationen från naturen 
och skapar för en oändlig livscykel. Genom att välja green care PROFESSIONAL 
så hjälper du till att göra skillnad.

Var en Pionjär. Bli .  

För mer detaljerad information, 
vänligen besök:

www.wmprof.com/sustainability
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Allrengöring
TANET alcoSmart, 1 l
Högeffektiv golv- och ytrengöring
TANET alcoSmart garanterar enkel och effektiv borttagning av smuts och fett från olika
typer av golv, såsom porösa stengolv eller hydrofoba PUR-ytor, och lämnar en
uppfriskande doft av grapefrukt vid användning.

62584731 / 1 litHög vätningsförmåga 
Låg användningskostnad 
Säker användning

TANET interior F Quick & Easy, 325 ml
Universell ytrengöring
Den skummande TANET interior F Quick & Easy passar perfekt för rengöring av alla
vattentåliga ytor.

62584819 / 325 mlHögpresterande 
Behaglig doft 
Universell ytrengöring – lämnar
inga rester

TANET interior Quick & Easy, 325 ml
Universell ytrengöring
Den skummande TANET interior Quick & Easy passar perfekt för rengöring av alla
vattentåliga ytor.

62586589 / 325 mlHögpresterande 
Behaglig doft 
Universell ytrengöring – lämnar
inga rester

TANET karacho, 1 l
Allrengöring
Högeffektiv, tensidfri allrengöring med utmärkta miljöegenskaper.

62580071 / 1 litBiologiskt nedbrytbar 
Låg dosering 
Miljömärkt med EU-blomman



Allrengöring
TANET karacho, 5 l
Allrengöring
Högeffektiv, tensidfri allrengöring med utmärkta miljöegenskaper.

62580072 / 1 litTensidfri 
Låg dosering 
Miljömärkt med EU-blomman

TANET neutral, 1 l
Allrengöring
Mycket bra rengöringsförmåga vid låg dosering på feta och oljiga ytor. Lämnar inga
ränder. Skonsam mot miljön och är hudvänlig.

62580111 / 1 litHudvänlig 
Behagligt parfymerad 
Miljömärkt med EU-blomman

TANET orange, 1 l
Golv- och ytrengöring
TANET orange är ett golv- och ytrengöringsmedel med exceptionella miljöegenskaper
och en angenäm apelsindoft. Det värnar om människors hälsa och
rengöringspersonalens säkerhet.

62580001 / 1 litÖkad användarsäkerhet  
Enkel rengöring  
Behaglig apelsindoft

TANET SR 15 F, 1 l
Golv- och ytrengöring, utan färg och parfym
TANET SR 15 F är ett kraftfullt golv- och ytrengöringsmedel med exceptionella
miljöegenskaper, utan färg och parfym.

62580081 / 1 litHög vätningskraft 
Perfekta städresultat  
Färg- och parfymfri



Allrengöring
TANET SR 15, 1 l
Golv- och ytrengöring
TANET SR15 är ett kraftfullt golv- och ytrengöringsmedel med exceptionella
miljöegenskaper.

62580061 / 1 lit
62580062 / 5 lit

Hög vätningskraft 
Perfekta städresultat 
Låg användningskostnad

AROMA intense ivetan, 1 l
Allrengöring med doft
AROMA intense ivetan rengöring med fokus på väldoft.

62580131 / 1 litpH-neutral 
Skonsam 
Kraftig angenäm doft

TANET multiclean, 750 ml
Allrengöring
Ett färdigblandat och mångsidigt allrengöringsmedel för snabb och enkel borttagning av
alla typer av smuts. TANET multiclean kombinerar god vätning med utmärkt
rengöringsprestanda, så att även fingeravtryck, nikotinfläckar, fett och bläckfläckar samt
markeringsmärken avlägsnas på ett säkert sätt, och garanterar skonsam rengöring utan
ränder eller att rester bildas.

62580118 / 750 mlSnabbtorkande 
För alla typer av smuts 
Långtidsverkande doft

TANET multitan, 1 l
Allrengöring
Högeffektivt universellt rengöringsmedel, fritt från tensider.

62582821 / 1 litMiljövänlig 
Effektiv 
Kostnadseffektiv



Allrengöring
TANET SR 13, 1 L
Allrengöring
Snabbverkande alkoholbaserat rengöringsmedel. TANET SR 13 ger en hög
rengöringseffekt vid låg koncentration. Är skonsam mot material, bibehåller ytans
ursprungliga utseende, lämnar inga ränder eller streck efter rengöring.

62580121 / 1 lit
62580122 / 5 lit

Snabbverkande 
Lämnar inga ränder 
Behaglig doft



Bioteknologi
BIOBACT clean, 1 l
Bioteknologiskt allrengöringsmedel
BIOBACT clean är ett bioteknologiskt pH-neutralt rengöringsmedel som rengör och
eliminerar dålig lukt i ett steg. Den kombinerar snabbverkande kemi med långvarig
mikrobiell aktivitet på ett effektivt sätt. Regelbunden användning av BIOBACT clean
förebygger även att organisk smuts (som cellulosa, fett, proteiner och stärkelse)
ackumuleras på nytt.

62587071 / 1 litEffektiv rengöring 
Långvarig renhet 
Materialvänligt

BIOBACT scent, 1 l
Bioteknologiskt luftuppfriskare
BIOBACT scent bryter effektivt ned organiska substanser såsom urin och matrester som
är grundorsaken till en illaluktande omgivning.

62587081 / 1 litEffektiv luktkontroll 
Långvarig effekt 
Materialvänligt

BIOBACT scent, 500 ml
Bioteknologiskt luftuppfriskare
BIOBACT scent bryter effektivt ned organiska substanser såsom urin och matrester som
är grundorsaken till en illaluktande omgivning.

62587098 / 1 litEffektiv luktkontroll 
Långvarig effekt 
Materialvänligt



Grovrengöring
GREASE off Quick & Easy, 325 ml
Universell köksrengöring
Den skummande GREASE off Quick & Easy passar perfekt för rengöring av alla
vattentåliga ytor i områden där livsmedel hanteras.

62586849 / 325 mlUniversell 
Kraftfull 
Mild på alla ytor

GREASE optiSmart, 1 l
Högeffektiv köksrengöring
Produkten innehåller den aktiva SMART-formeln som ger utomordentliga vätnings-,
avfettnings- och rengöringsegenskaper.

62585581 / 1 litUniversiell användning 
Lätt att skölja bort 
Skonsam mot ytmaterial

GREASE perfect, 750 ml
Köksrengöring
GREASE perfect löser upp olje- och fettfläckar snabbt och effektivt på alla vatten- och
alkaliresistenta ytor och golv.

62582618 / 750 ml
62585742 / 5 lit

Extremt kraftfull 
Enkel användning 
Endast miljögodkända råvaror

GREASE power, 750 ml
Högeffektivt avfettningsmedel för kök
GREASE power avfettar utan svårighet ytor som är resistenta mot alkaliska medel, utan
att lämna några rester.

62583608 / 750 mlSnabbt 
Lätt att använda 
Effektivt



Grovrengöring
GREASE superclean, 5 l
Grovrengöring
GREASE superclean avlägsnar olje- och fettfläckar och löser alla typer av ingrodd smuts
med ett enhetligt resultat utan att lämna rester.

62580822 / 5 litUniversal användning 
Lätt att skölja av 
Skonsam mot underlaget

GRILL express, 750 ml
Djuprengöring för grillar och traditionella ugnar
GRILL express avlägsnar feta matrester och de mest besvärliga fett- och
smutsavlagringar. Ger optimala resultat och fungerar även på inbränt fett. Sitter kvar
även på vertikala ytor.

62587278 / 750 mlDjupverkande avfettningsmedel 
Hänger kvar 
Självverkande

QUICKSTRIP alka, 10 l
Extra kraftig stripper för alkalitåliga golv
QUICKSTRIP alka är en särskilt högverkande djuprengörare med goda stripping- och
avfettningsegenskaper.

62582143 / 10 litHögpresterande 
Behaglig doft 
Utmärkta avfettande egenskaper

TANEX allround, 1 l
4 i 1 kraftrengöring
Ett kraftfullt rengöringsmedel med intensiva vätningsegenskaper och låg alkalitet.
Allroundanvändning för 1. Daglig städning, 2. Internsivrengöring, 3. Slutstädning, 4.
Golvunderhåll. Medlet har en behaglig doft. Är lågskummande och därmed lämpligt att
använda i kombiskurmaskiner.

62580701 / 1 lit
62580702 / 5 lit

Mångsidigt 
Utmärkt vätning 
Kraftfullt



Grovrengöring
TANEX AZ 70, 1 l
Grovrengöring
TANEX AZ 70 tar snabbt och säkert bort alla typer av smuts och gör det möjligt att spara
tid och pengar.

62580521 / 1 lit
62580522 / 5 lit

Avfettande 
Universalmedel 
Förstärkt med ammoniak

TANEX performa Quick & Easy, 325 ml
Kraftrengöring
TANEX performa Quick & Easy passar perfekt för användning på all plast och alla
plastbelagda ytor inomhus och utomhus.

62586729 / 325 mlEffektiv 
Mångsidig 
Behaglig doft

TANEX power, 750 ml
Grovrengöring
TANEX power är ett ”färdigt att använda” rengörings- och avfettningsmedel för plastytor
och en enastående fläckborttagare för alla typer av nedsmutsning.

62580918 / 750 mlKraftfullt 
Effektivt och ekonomiskt 
Mångsidig tillämpning

TANEX trophy, 5 l
Kraftfullt rengöringsmedel för idrottsgolv
TANEX trophy är ett kraftfullt rengöringsmedel som är särskilt framtaget för borttagning
av fläckar specifika för gym och för alkalibeständiga ytor. Det är enastående effektivt på
hartsrester och snabbverkande på svarta märken. Har en behaglig doft av mint.

62587342 / 5 litKraftfullt 
Tar bort fläckar 
Lågskummande



Sanitetsrengöring
SANET alkastar, 1 l
Sanitetsrengöring - Alkaliskt
Ett alkaliskt rengörings- och underhållsmedel för sanitetsutrymmen.

62581011 / 1 litHögeffektiv 
Fri från syra och klor 
Miljömärkt med EU-blomman

SANET perfect, 1 l
Sanitetsrengörings- och avkalkningsmedel
SANET perfect är ett högpresterande rengörings- och avkalkningsmedel med
exceptionella miljöegenskaper. Det värnar om människors hälsa och
rengöringspersonalens säkerhet.

62581061 / 1 lit
62581062 / 5 lit

Användarsäkerhet  
Enastående prestanda 
Låg användningskostnad

SANET zitrotan F, 1 l
Sanitetsrengöring - Surt. Utan färg och parfym
SANET zitrotan F är ett sanitetsrengöringsmedel med syra som effektivt utnyttjar den
naturliga syran hos citroner, utan färg och parfym.

62581081 / 1 litHögpresterande  
Färg- och parfymfri 
Låg användningskostnad

SANET zitrotan, 1 l
Sanitetsrengöring - Surt
SANET zitrotan är ett sanitetsrengöringsmedel med syra som effektivt utnyttjar den
naturliga syran hos citroner. Det värnar om människors hälsa och
rengöringspersonalens säkerhet.

62581071 / 1 litHögpresterande  
Naturlig kraft av citron  
Låg användningskostnad



Sanitetsrengöring
WC lemon, 750 ml
Sanitetsrengöring - WC
Miljövänlig sur WC-rengöring med naturliga råvaror.Tar effektivt bort smuts och
avlagringar. Perfekt balans mellan optimal rengöringseffekt och konsekvent ekologi.
Motverkar uppkomst av dålig lukt.

62581230 / 750 mlSnabbverkande 
Långvarig effekt 
Miljömärkt med EU-blomman

SANET alkastar, 5 l
Sanitetsrengöring - Alkaliskt. Med vårdande effekt
SANET alkastar är ett alkaliskt underhållsrengöringsmedel för sanitära utrymmen, som
är fritt från syror och klor.

62581012 / 1 litAvfettande 
Hög materialkompatibilitet 
Låg användningskostnad

SANET daily F Quick & Easy, 325 ml
Hygienisk underhållsrengöring
SANET daily F Quick & Easy passar perfekt för underhållsrengöring av alla syratåliga
ytor i hygienutrymmen och badrum.

62584809 / 325 mlKraftfull 
Färg- och parfymfri 
Effektiv mot kalktvål

SANET daily Quick & Easy, 325 ml
Hygienisk underhållsrengöring
SANET daily Quick & Easy passar perfekt för underhållsrengöring av alla syratåliga ytor
i hygienutrymmen och badrum.

62586019 / 325 mlKraftfull 
Behaglig doft 
Effektiv mot kalktvål



Sanitetsrengöring
SANET inoSmart, 1 l
Högeffektiv sanitetsrengöring
Innehåller "SMART Dual Acid Agent" - det unika mjölksyrasystemet ger oöverträffad
förstärkt rengöringseffekt.

62584751 / 1 litSäker användning 
Lämnar inga ränder 
Låg användningskostnad

SANET lavosan, 750 ml
Sanitetsrengöring - Neutralt
SANET lavosan är ett användningsklart neutralt sanitetsrengöringsmedel, fritt från syra
och särskilt framtaget för kvalitetsmaterial och känsliga ytor.

62584678 / 750 mlKlart för användning 
Fri från syra 
Skonsamt mot materialen som
rengörs

SANET perfect F, 1 l
Sanitetsrengörings- och avkalkningsmedel
SANET perfect är ett högpresterande rengörings- och avkalkningsmedel med
exceptionella miljöegenskaper. Det värnar om människors hälsa och
rengöringspersonalens säkerhet. Färg och parfymfri.

62581361 / 1 litAnvändarsäkerhet 
Enastående prestanda 
Låg användningskostnad

SANET sanicid, 750 ml
Sanitetsrengöring - Surt
SANET sanicid är ett surt rengöringsmedel som är färdigt att använda för att avlägsna
all vanlig nedsmutsning i våtutrymmen såsom kalk, kalktvål, olja och kosmetiskarester.

62581228 / 750 mlEffektivt och snabbverkande 
Enkelt att använda 
Långverkande väldoft



Sanitetsrengöring
SANET tasonil, 1 l
Sanitetsrengöring - Djupverkande
SANET tasonil har en mycket stark rengöringsverkan på alla typer av smuts i det
sanitära området. Speciellt effektiv mot kalk, urinsten och rester av kalktvål. Den viskösa
konsistensen främjar en snabb och fullständig smutsavlägsning även på vertikala ytor.
Är vänlig mot underlaget och ger en strålande glans på alla ytor och lämnar en
bestående fräsch doft.

62581541 / 1 litEnastående prestanda 
Fin doft  
Hög viskositet

WC daily F, 750 ml
Sanitetsrengöring - WC
WC daily F är en sur WC-rengöring som effektivt använder naturlig citronsyra.

62581350 / 750 mlViskös konsistens 
Smidig att använda 
Säker applicering

WC liquid, 750 ml
Sanitetsrengöring - WC
För alla syratåliga keramiska toaletter och urinoarer. Tar effektivt bort smuts och
avlagringar. Motverkar uppkomst av dålig lukt. Fräsch doft.

62581218 / 750 mlEffektiv 
Fräsch doft 
Lämplig för WC-stolens spolkant

WC mint, 750 ml
Sanitetsrengöring - WC
Är en sur toalettrengörare som på ett verkningsfullt sätt använder citronens naturliga
syra.

62580760 / 750 mlViskös konsistens 
Lättanvänd 
Säker applicering



Kalkbort
SANET BR75, 1 l
Kalkborttagning
Extremt kraftfullt surt sanitetsrengöringsmedel.

62581531 / 1 litExtremt kraftfull 
Inga korrortionsskador 
Viskös



Golvvård
LINAX stripper, 5 l
Polishborttagning
LINAX stripper är en universal polishborttagare med enastående miljöegenskaper. Tar
hänsyn till biologiska cykler, värnar om människors hälsa och städpersonalens säkerhet.

62582552 / 5 litUniversal 
Säker 
Kostnadseffektiv

LONGLIFE complete, 5 l
Golvpolish
LONGLIFE complete är den fullständiga lösningen för högsta standard vid beläggning
av hårda och elastiska golv kombinerat med enastående miljöegenskaper.

62582342 / 5 litFör elastiska golv 
Behaglig glans 
Ytterst slitstark och hållbar

LONGLIFE optima, 5 l
Golvpolish
Golvpolish. Högblank, extremt slitstark och stegsäker polish. Oparfymerad.

62582302 / 5 litExtremt slitstark 
Oparfymerad 
Högblank

LONGLIFE polish, 5 l
Golvpolish
Extremt miljöanpassad golvpolish med hög slitstyrka samt optimal borttagning. Ger en
sidenmatt yta, som är lätt att underhålla. Oparfymerad.

62582512 / 5 litMiljömärkt 
Hög slitstyrka 
Sidenmatt yta



Golvvård
TAWIP novoSmart, 1 L
Högeffektiv golvrengöring och golvvård
TAWIP novoSmart är ett golvrengöringsmedel med extra vårdande effekt och
exceptionella miljöegenskaper.

62584741 / 1 litÖkad användarsäkerhet 
Högt halkmotstånd  
Låg användningskostnad

TAWIP vioclean F, 1 L
Golvrengöring och golvvård, utan färg och parfym
TAWIP vioclean F är ett golvrengöringsmedel med extra vårdande effekt och
exceptionella miljöegenskaper, utan färg och parfym. Det värnar om människors hälsa
och rengöringspersonalens säkerhet.

62582541 / 1 litÖkad användarsäkerhet 
Högt halkmotstånd  
Färg- och parfymfri

TAWIP vioclean, 1 L
Golvrengöring och golvvård
TAWIP vioclean är ett golvrengöringsmedel med extra vårdande effekt och exceptionella
miljöegenskaper. Det värnar om människors hälsa och rengöringspersonalens säkerhet.

62582531 / 1 lit
62582532 / 5 lit

Ökad användarsäkerhet 
Högt halkmotstånd  
Låg användningskostnad

LINAX complete, 5 l
Polishborttagning
LINAX complete är en mycket bra polishborttagare och är lämplig till att ta bort alla
former av polishskikt, idealisk även till borttagning av LONGLIFE complete.

62582142 / 5 litEffektiv och snabb 
Ingen sköljning 
Löser även de svåraste
beläggningarna



Golvvård
LINAX extreme, 5 l
Polishborttagning
Extremt kraftfull och mycket effektiv polishbort och rengörare. Löser snabbt polish och
vaxer samt ingrodd smuts. Tar bort även de mest envisa beläggningar på kort tid.

62582132 / 5 litHögpresterande 
Kort verkningstid 
Vänlig mot känsliga material

LONGLIFE B250, 5 l
Universiell golvpolish
LONGLIFE B250 har mångsidiga egenskaper som minskar ytterligare hantering, tid och
kostnader. Ger en halksäker yta (enligt DIN 51131), med en ljus sidenglans. Den
speciella formulan ger en kombination av rengöring och vård. Utan parfym.

62582392 / 5 litSkyddande 
Vårdande 
Rengörande

LONGLIFE diamond, 5 l
Slittålig, högblank golvpolish
LONGLIFE diamond är en högglansig och resistent polish som skyddar golvet mot starkt
slitage. Den är tids- och kostnadsbesparande och rekommenderas varhelst ett utmärkt
utseende eller ett hållbart utseende önskas. Halksäker enligt DIN 51131.

62582382 / 5 litLång hållbarhet 
Högblank 
Enkel applicering

LONGLIFE hospital, 5 l
Golvpolish som står emot desinficeringsmedel.
LONGLIFE hospital står emot alkoholfria ytdesinficeringsprodukter. Skyddar golven mot
slitage.

62583652 / 5 litLätt att applicera 
Varaktigt resultat 
Tål desinficeringsprodukter



Golvvård
LONGLIFE matt, 5 l
Golvpolish, Semimatt
En semimatt högpresterande polish som ger utmärkta resultat med enastående
hållbarhet och slittåligt. Har mycket bra alkohol- och desinfektionsmedelbeständighet
samt halkmotstånd. Används med fördel inom vårdinrättningar och varhelst det krävs ett
sidenmatt utseende. Halkmotstånd är certifierat enligt DIN 18032-2.

62582892 / 5 litResistent 
Sidenmatt utseende 
Ökad säkerhet

LONGLIFE primer, 5 l
Grundpolish
Med sina permanenta utfyllande egenskaper reparerar LONGLIFE primer skadade och
porösa linoleumgolv och gör det lättare att åstadkomma enhetliga ytor. Den bidrar till
ökad livslängd och bevarar golvets ursprungliga egenskaper.

62583662 / 5 litBra utfyllning 
Bättre fäste 
Mindre flammighet

QUICKSTRIP turbo, 5 l
Polishborttagning
Högeffektiv stripper för alkalitåliga golv. En ytterst kraftfull stripper som hjälper att
fullständigt avlägsna gamla skikt av vax och polish från alkalitåliga golv.

62582152 / 5 litYtterst kraftfull 
Snabbverkande 
Tids- och kostnadsbesparande

TAWIP gripgo, 1 l
Golvunderhåll - Specialbehandling för golv
TAWIP gripgo är en specialsammansättning av utvalda ämnen som garanterar hög
halksäkerhet.

62583421 / 1 litProblemlösare 
DIN 18032-2 
Bättre halksäkerhet



Golvvård
TAWIP original, 1 l
Golvunderhåll
TAWIP original möjliggör rengöring och skötsel i ett steg, lämnar en väldoft och enhetligt
utseende i rummet.

62582421 / 1 litHalkhämmande 
Snabbtorkande 
Hudvänlig

TIMBER lamitan, 1 l
Golvunderhåll
Impregnerande, vårdande produkt för laminat och trägolv.

62583381 / 1 litImpregnering 
Naturligt utseende 
Osynlig skyddsfilm

TIMBER natura, 5 l
Underhåll av trägolv
Impregneringsmedel som ett oljealternativ och används till trägolv för uppfräschning och
daglig golvvård. Framhäver golvets naturliga karaktär och ger golvet ett fräscht, naturligt
och gediget utseende.

62582602 / 5 litEnkel användning 
Ekonomiskt 
Återskapar trägolvets karaktär

TIMBER pad clean, 1 st
Rengöringsrondell
Högslipande rondell som används tillsammans med grovrengöringsmedlet LINAX
extreme för djuprengöring.

62582650 / 1 stHögblank 
För stengolv 
Extremt hård och slitstark



Golvvård
TIMBER pad grind, 1 st
Rengöringsrondell
Rengöringsrondell av hög kvalitet som kan användas tillsammans med
grovrengöringsmedlet LINAX extreme på helt lackerade ytor.

62582660 / 1 stHögblank 
För stengolv 
Extremt hård och slitstark

TIMBER renova, 5 l
Underhåll av trägolv
Timber renova används vid extra skötsel av helt lackerade trägolv. Ger trägolvet ett
naturligt, gediget utseende igen, samtidigt som skyddet mot slitage och fukt förbättras.

62582632 / 5 litHögblank 
För trägolv 
Extremt hård och slitstark



Diskmedel
ENERGY easytabs, 80 st
Maskindisktablett 4 i 1
ENERGY easytabs kombinerar fyra relevanta, effektiva verksamma egenskaper i en
tablett.

62582027 / 1 stMultifunktionell 
Enkel dosering 
Materialvänligt

MANUDISH neoSmart, 1 l
Högeffektivt handdiskmedel
Med SMART-funktionen som kombinerar skonsamhet mot huden med utmärkta
avfettande egenskaper.

62586491 / 1 litHögpresterande 
Dubbel koncentration 
Behaglig doft

MANUDISH original, 1 l
Handdiskmedel
MANUDISH original är ett ekologiskt, intensivt rengörande diskmedel.

62582011 / 1 litEffektiv 
Hudvänlig 
Testad

MANUDISH sensitive, 1 l
Handdiskmedel
MANUDISH sensitive är ett ekologiskt, intensivt rengörande diskmedel. Tar hänsyn till
biologiska cykler, värnar om människors hälsa och städpersonalens säkerhet. Skonsamt
mot huden. CLP-fritt tack vare dess speciella sammansättning av tensider för högsta
användarsäkerhet samtidigt som hög verkan säkerställs.

62587351 / 1 litEffektiv 
Hudvänlig 
CLP-fri



Diskmedel
BRILLANT bar, 1 l
Spolglans
Effektivt spolglansmedel.

62582031 / 1 litKostnadseffektiv  
Perfekt glans 
För mjukt eller medelhårt vatten



Tvättmedel
ACTIV liquid, 5 l
Flytande Tvättmedel
Ett koncentrerat universaltvättmedel som ger ren tvätt även vid 30°C.

62586032 / 5 lit
62586033 / 15 lit

Effektivt 
Passar all tvätt 
Långtidsverkande doft

SYSTEM alca, 15 l
Alkalisk Flytande Tvättförstärkare
En stark alkalisk booster med utmärkta tvättegenskaper.

62588263 / 15 litRen kraft 
Automatisk dosering 
För professionell tvätt



Desinfektion
APESIN multi Quick & Easy, 325 ml
Universell ytrengöring
Desinficerande universalrengöringsmedel med en bred verkan på bakterier och jäst
inom institutionella och allmänna platser. Fritt från färgämnen och parfym.

62583199 / 325 mlHögpresterande 
Behaglig doft 
Universell ytrengöring – lämnar
inga rester



Glasputs
GLASS cleaner, 750 ml
Glas- och fönsterrengöring
GLASS cleaner är ett glas- och fönsterrengöringsmedel med exceptionella
miljöegenskaper, baserat på jäst etanol (sprit). Det värnar om människors hälsa och
rengöringspersonalens säkerhet.

62581828 / 750 ml
62581811 / 1 lit
62581812 / 5 lit

Ökad användarsäkerhet 
Högpresterande 
Ger inga ränder



Industrirengöring
NOWA tanin, 5 l
Industrirengöring
NOWA Tanin avlägsnar enkelt och snabbt mineraliska, vegetabiliska och animaliska
oljor och fetter. Det är ett starkt och mångsidigt rengöringsmedel som tar bort även svårt
fastsittande olje- och fettrester, sot, tjära, metall- och gummimärken.

62580612 / 5 litKraftfull 
Lågskummande 
Utmärkt i lågtryckssprutor



Personlig hygien
LAVAMANI sensation, 500 ml
Hypoallergen, vårdande handtvål
En handtvål med långvarig vårdande effekt – även efter handtvätt. Den förebygger
uttorkning och främjar hydratisering av huden. Har en svag, angenäm doft med ett
hudneutralt pH och är fri från färgämnen. Levereras  bruksfärdig i praktisk pumpflaska.

62585160 / 500 mlHypoallergen 
Långvarig effekt 
Utan färgämnen



Doseringshjälpmedel
SMART Holder Fast, 1 st
Fast vägghållare för Smart-serien
Perfekt anpassad för dosering av alla produkter i nya Smart-serien.

62588020 / 1 stEnkel dosering 
Rostfri 
Praktiskt, snyggt system

SMART Holder Swing, 1 st
Vridbar vägghållare för Smart-systemet
Perfekt anpassad för dosering av MANUDISH neoSmart över diskbänken i köket.

62588010 / 1 stEnkel dosering 
Flexibel 
Rostfri

Tana Doseringskapsyl    71 ml, 1 st
Doseringskapsyl
För enkel, säker och exakt dosering av Tana rengöringskem i nya flaskan.

62583290 / 1 stTill Tanas nya flaska 
Exakt dosering 
Återanvändningsbar

Tana Doseringskapsyl 5 ml, 1 st
Doseringskapsyl
Erbjuder en återanvändbar doseringsenhet som kan skruvas på Tana 1L flaska och
garanterar en bekväm och balanserad dosering. För enkel, säker och exakt dosering av
green care Professional-produkter.

62582000 / 1 stExakt dosering 
Flexibel 
Kan förslutas med flaskans
kapsyl



Doseringshjälpmedel
Tana Doseringspump 20 ml för 5 L, 1st
Doseringspump
För rätt dosering av Tana rengöringskem i 5 L dunk. 42 mm gänga.

62586030 / 1 stTill Tana 5 liters dunk 
Exakt dosering 
Återanvändningsbar

Tana Tomflaska 750 ml, 1 st
Tana Sprayflaska
Transparent sprayflaska för fyllning av rengöringsmedel i brukslösning. Passande trigger
är 62585450, 62589310, 62589040 och 62589330. Återanvändningsbar och
återvinningsbar.

62589090 / 750 mlTransparent 
Återvinningsbar 
För alla rengöringsmedel

Tana Trigger Blå, 1 st
Trigger med skummunstycke
Trigger med skummunstycke passande till 750 ml flaska. Fungerar med alla produkter.

62589310 / 1 stSkummunstycke 
Universell 
Flexibel

Tana Trigger Grön, 1 st
Trigger med skummunstycke
Trigger med skummunstycke passande till 750 ml flaska. Fungerar med alla produkter.

62589040 / 1 stSkummunstycke 
Universell 
Flexibel



Doseringshjälpmedel
Tana Trigger Röd, 1 st
Trigger med skummunstycke
Trigger med skummunstycke passande till 750 ml flaska. Fungerar med alla produkter.

62589330 / 1 stSkummunstycke 
Universell 
Flexibel

Tana Trigger Vit, 1 st
Trigger med justerbart munstycke
Ställbar trigger passande till nya 1L flaskan. Passar till alla produkter. Välj mellan fin
sprutdimma eller effektivt skum.

62585450 / 1 stUniversell 
Flexibel



Quick & Easy
CLEANING BELT Quick & Easy, 1 st
Ergonomiskt midjebälte för Quick & Easy System
Med CLEANING BELT Quick & Easy är du alltid redo för alla uppdrag i städningen.

62589120 / 1 stAlltid redo 
Tidsbesparande 
Ergonomiskt

FOAMHEAD Quick & Easy, 1 st
Skumsprayhuvud för Quick & Easy System
Säker skumspray för bästa möjliga användarsäkerhet med automatisk utspädning
aktiverad genom produktapplikation. Ett system för olika tillämpningar. Fullständig
produktanvändning, ingen förorening. Lock-and-key-system ger inget produktspill.

62588640 / 1 stInnovativt skumkoncept 
Ingen uppstartstid 
Integrerad exakt och automatisk
dosering



Special
CREAM cleaner, 650 ml
Skurcreme
CREAM cleaner är ett ekologiskt sammansatt skurmedel för hårda ytor i utrymmen för
sanitet och livsmedelshantering.

62582620 / 650 mlEffektiv 
Repar inte 
Ekonomisk

CREAM lemon, 650 ml
Skurcreme
CREAM cleaner är ett ekologiskt sammansatt skurmedel för hårda ytor i utrymmen för
sanitet och livsmedelshantering.

62582640 / 650 mlEffektiv 
Repar inte 
Ekonomisk

INOXOL clean, 1 l
Rengöringsmedel för rostfritt stål
Med INOXOL clean kan du spara tid och pengar tack vare en exceptionellt effektiv och
dryg produkt.

62581301 / 1 litEffektiv rengöring 
Blanka metallytor 
Återställer glans

INOXOL complete, 750 ml
Vårdande produkt för rostfritt stål
Dess sammansättning med paraffinolja resulterar i utmärkt vård, polering och skydd av
alla metallytor i ett enda steg med omedelbart resultat. INOXOL complete tar snabbt bort
smuts från rostfritt stål, t.ex. vattenfläckar, fingeravtryck, damm, missfärgningar, ränder
och fläckar, och bevarar ytans enhetliga och blanka utseende.

62588820 / 750 mlEnkel att använda 
Vård och polering 
Minskar återsmutsning





*Disinfection range is part of the tana PROFESSIONAL portfolio
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APESIN multi
Skummande desinficerande allrent  
– mångsidig användning, säker, högeffektiv 

D
I S

I N F E C T I O
N

D
IS

IN F E CTIO
N

• •

4

Watch video

CONNECTED
APPLICATION 
TRAINING

Soon available at

Quick start with connected application training
 Easy access via QR code on product label
 Training videos per application area

www.wmprof.com

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

UPPLEV MÅNGSIDIGHET
Anpassa din rengöring:  

Ett skumsprejhuvud 1 , EN vattenpatron 2   

och FEM -styrda formler 3
för olika tillämpningar.

Connected application training for a quick start. 4

GREASE off
Köksrengöring – universell, kraftfull,  
skonsam på material

SANET daily
Sanitetrent – kraftfull, effektiv på tvålrester,  
behaglig doft

TANEX performa
Grovrent – kraftfull, fläckborttagare,  
behaglig doft

TANET interior
Allrent – lämnar inga ränder,  
enastående rengöringsprestanda, behaglig doft.

Watch video

Watch video

Watch video

Watch video
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