INNOMAT
Čistící prostředek na velké plochy – pro úklidové
automaty

Složení:
Innomat obsahuje:
do 5% neionických a kationických tenzidů, NTA.
Obsahuje konzervační prostředky.
Dále obsahuje: vonné a pomocné látky.
Hodnota pH cca 10,5.
Účinnost:
Innomat je určen k použití ve všech kartáčových
úklidových automatech. I rychlootáčkových
úklidových automatů Innomat zaručuje
bezproblémové odstranění tvrdošíjně ulpívajících
znečištění. Také znečištění jako oleje a tuky, které
připadají v úvahu v potravinářských odděleních
supermarketů jsou plynule odstraňovány. Vzhledem
k tomu, že roztok má extrémní schopnost
absorbovat nečistoty do sebe, je jeho spotřeba
oproti jiným prostředkům tohoto druhu mnohem
hospodárnější. Obsažené ošetřující komponenty
chrání podlahovou krytinu před vyluhováním,
podstatně usnadňují následný běžný každodenní
úklid a přitom ještě působí antistaticky. Innomat po
sobě zanechává matně lesklý, nečistoty odpuzující,
pro chůzi jistý ošetřující film a v prostoru příjemnou
vůni.
Díky své zvláštní koncepci a nízké pěnivosti se
Innomat výtečně hodí k přímému dávkování
dávkovacím zařízením TANA TURBO-DOS.
Oblast použití:
Je velmi vhodný k strojnímu běžnému úklidu všech
podlahových krytin, které jsou odolné vodě, z PVC,

linolea, gumy, kamene, uzavřeného dřeva. Není možno
použít na neuzavřené dřevo.Innomat je ideální čistící a
(
ošetřující prostředek
pro běžný každodenní úklid
dopravních cest na letištích, stanicích metra,
obchodních domech, víceúčelových halách,
supermarketech, nákupních pasážích, hobby
marketech nebo sportovních halách.
Použití:
Podle stupně znečištění resp. podle četnosti úklidu se
do úklidového automatu dávkuje 0,5 - 1 % koncentrace
( 40 - 80 ml do 8 litrů vody). V silně znečištěných
oblastech např. v odděleních potravin je možno
dávkování zvýšit na 3%.
Na plochách, které nejsou vhodné k strojnímu úklidu je
Innomat možno použít manuelně vytíráním za mokra.
Zvláštní pokyny:
Produkt vyhovuje požadavkům na prací a čistící
prostředky
a je snadno biologicky odbouratelný.
Produkt je určen pouze k průmyslovému použití.
Obsáhlé informace o ekologickém vlivu tohoto
přípravku je možno od výrobce získat na vyžádání.
Pouze zcela vyprázdněný obal předat do sběru
druhotných surovin.
Dovozce je zapojen do systému sdruženého plnění
EKO-KOM pod číslem EK-F05020121.
Výr. č. 0406116
Výr. č. 0406118

10 litrů kanystr
200 litrů sud

Dovozce do České republiky :
HMS-hygienické systémy, spol. s r.o. ; U Prioru 1 ; Praha 6 - Ruzyně 161 00 ; Česká republika ;
tel+fax +420 / 233 312 056, 220 611 282
info@hms-sro.cz www.hms.sro.cz
Výrobce :

TANA-CHEMIE GMBH
Ingelheimstr- 1 – 3, D-55120 Mainz
Tel.: 06131 / 964-03; Fax: 06131 / 964 2414 , www.tana.de

WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Vertriebs GmbH
Neualmerstr. 11 – 13; A-5400 Hallein
Tel.: 06245 / 87486; Fax: 06245 / 87286-707 , www.wmprof.com

