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Európaszerte az Ön szolgálatában!



Mi teremtjük a különbséget.

Cégünk minden tevékenységével egyetlen nagy célt szolgál: vevőink,

partnereink és vállalkozásunk közös sikerét. A siker legfontosabb felté-

teleinek a kitartást, a folyamatosságot és a következetességet tekintjük. 

Filozófiánk szerint a jövőnket meghatározó legfőbb tényezők: a

sikerorientált gondolkodásmód, sikerorientált tervek és a sikerorientált

kereskedelem. Hosszútávú stratégiánk három lényeges pillérre támasz-

kodik: minőség, innováció és szolgáltatás együttesére, mivel csak e

három tényező folyamatos optimalizálása során ismerhetjük fel erőssé-

geinket és lehetőségeinket. 

Az ökológia és a környezettudatos termelés is integrált alkotórészei

gondolkodásunknak, ezért a munkafolyamatok során ügyelünk ezek fel-

tételeire. A Tana termékekkel végzett felület-tisztítással ügyfeleink úgy

segítik a hosszútávú értékmegőrzést, hogy csökken a munkavégzés

közben a káros anyagok kibocsátása, ezáltal tisztábbá és egészsége-

sebbé válik a környezet is. 

Így a mi gazdasági-ökonomiai sikerünk egyben környezeti-ökológiai

sikert is jelent.

Innovatív tisztítás-technológiai megoldások

“ Tana – úton az európai piac- és innovációs 

vezető szerep felé a speciális ápolásban.”
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1903 1918 1962 1971 től napjainkig

140 éves tapasztalat a tisztítás és ápolás terén

A Werner&Mertz Kft. története a XIX. század hatvanas éveiben kezdő-
dött. 1867-ben Wolfgang Werner, a St.Quintin zu Mainz-ban élő haran-
gozó leszármazottjai, „Werner Testvérek” néven viasz gyárat alapítottak.
1878-ban csatlakozott a vállalathoz a második névadó: Georg Mertz,
ettől évtől a viaszgyár „Werner&Mertz“ néven működik.

1887-ben Philipp Adam Schneider, Georg Mertz veje
vette át a cég vezetését. A korábbi viasz feldolgozási
tapasztalatokra támaszkodva kifejlesztett egy teljesen új
típusú cipőápoló krémet, mely az első mérföldkövévé
vált egy példanélküli sikertörténetnek. 1901-es évhez
fűződik a markáns fémdobozba csomagolt ápolóter-
mék, az „Erdal” márka megjelenése, nem sokkal ezután
már az „Erdal” képes márkajelzése, a békakirály is fel-
tűnt a pléhdobozokon. A „béka” megkezdte diadalme-
netét, és nemsokára már elképzelhetetlenné vált a
cipőápolás az Erdal márkanév nélkül. 1921-re az Erdal
vezető cipőápolási márka lett Németországban.

1945 után a vállalat üzleti lehetőségei kiszélesedésének köszönhetően
gyorsan növekedett. Az 50-es években bevezetésre kerültek „REX”
(autóápolási) és „TUBA” (szőnyegtisztítási) márkák. Az ausztriai Hallein-
ben található üzem 1954-ben kezdte meg működését. A „Tofix” és
„Tarax” márkákkal megkezdődött a fürdő- és szanitertisztító szerek új
termékszortimentjének piaci bevezetése. 

1971-ben megalapították a „TANA Chemie” Kft-t, mely azóta a profess-
zionális nagy-felhasználók részére gyárt és forgalmaz tisztítószereket.

1973-ban nagy tetszést aratott az Emsal márka, mely először egyesí-
tette a saját fényű szerek és padlótisztító-szerek tulajdonságait.

1986-ban megtörtént a „Frosch” márka bevezetése is, mely megala-
pozta a környezetbarát tisztítószerek sikeres termékvonalát. 1996-ban
az új, modern logisztikai központ felavatásával a cégtörténet eddigi leg-
nagyobb beruházása fejeződött be.



Nagyobb kompetencia & szaktudás.
• Vezető európai márka

• Saját kutatási és fejlesztési részleg

• ISO 9001-, ISO 14001- és EMAS-certifikáció

• Rendszeresen képzett és többéves tapasztalattal rendelkező 
munkatársak (tisztítás- és higiéniatechnikai szakemberek, 
diplomás higiéniai menedzserek, műemlék-, homlokzat- és 
épülettisztító mesterek, fertőtlenítő szakemberek, az 
épülettisztító szakterület szakértői)

Több szolgáltatás & együttműködés.
• Egyénire szabott problémamegoldás

• Felületmegóvó szolgáltatás

• Közvetlen területi vagy munkahelyi oktatások

• Takarítási- vagy fertőtlenítő tervek

• Minta tesztek

• Objektum számítások, fogyási kalkulációk

• Az újfajta padlófelületek esetében tisztítási- és ápolási 
tanácsadás a burkolatgyártók együttműködésével    

• Mindenki számára nyílt szemináriumok

• Felhasználási javaslatok, termékleírások és technikai 
megoldások a weboldalon

Jobb teljesítmény & minőség.
• Legmagasabb termékminőség

• Optimális tisztítási- és ápolási teljesítmény

• Környezetbarát összetétel

• Leggazdaságosabb megoldás

• Rendszermegoldások a tökéletes adagoláshoz

• Vevőorientált rendszerek vezető gép- és 
eszközgyártók együttműködésével

• Innovációs fejlesztés

Tana. Komplett program a           -mel és             -pal

A TANA TöBBET 
NYúJT ÖNNEK!

7



8

Klinikailag tesztelt
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Fertőtlenítő hatású tisztítószerek

AP 100 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 6,0 7,0

AP 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,5 7,0

AP Combi DR ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9,0 7,0

Fertőtlenítő-spray ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9,0 9,0

DSR 50 fertőtlenítő hatású tisztítószer konyhai 
felhasználásra ● ● ❍ ❍ ❍ ● ❍ ● ● 1,0 2,0

DSR 60 fertőtlenítő hatású tisztítószer fürdő- és 
szaniterhelyiségekhez ● ● ● ❍ ❍ ● ❍ ● ● 1,0 2,0

Forte ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,5 7,0

Apesin Sensitive ● ● ● 5,5 5,5

Rapid ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10,5 8,0

Sun ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,0 7,0

Universal ● ● ● ● ● ● ❍ 12,0 12,0

Apesin vet ● ● ● ● ● ● ● ● ❍ 3,0 5,0

Hatás Használható/ megfelelő pH érték
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Fertőtlenítő hatású tisztítószerek

AZ APESIN CSALÁD TERMÉKEI ÉS HASZNÁLATUK

● alkalmas

❍ korlátozottan alkalmas
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Oxigénaktív felületfertõtlenítõ tisztítószer baktericid, fungicid, virusinaktiváló
és tuberkulocid hatással. Kiváló tisztító hatással, ökológiai ill. toxikológiai
tulajdonságokkal rendelkezik. Alkalmazását kellemetlen szag nem kíséri. Min-
den lemosható felületen használható bármely egészségügyi területen.

4708 – 20g-os tasak

AP 100

Felületfertõtlenítõ tisztítószer baktericid, fungicid, valamint vírusinakti-
váló hatással. Kiváló tisztítóhatás jellemzi, szagtalan, alkalmas minden
lemosható felület tisztítására. Használható klinikai területeken, szana-
tóriumokban, ill. egyéb ápolási területeken.

4787 – 10l-es kanna

AP 3

Felületfertőtlenítő tisztítószer, amely élelmiszerfeldolgozó területek tisztítására és
fertőtlenítésére is alkalmas. Használható permetezéses és merítéses eljárással is.
DVG-listázott. DGHM-VAH-listázott. illatmentes. alacsony hígítási koncentráció.

707868 – 5l-es kanna

707867 – 10l-es kanna

AP COMBI DR

Alkoholos felületfertőtlenítőszer szóróflakonban. Baktericid, fungicid, virucid
hatású készítmény. Színtelen, kellemesen illatosított. Alkalmazható minden
alkoholálló felületen, felhasználható műtőscipők fertőtlenítésére is.

407216 – 750ml-es szóróflakon 

FERTŐTLENÍTŐ SPRAY



11

Fertőtlenítő hatású tisztítószerek

Eltávolítja a vízkövet, a zsíros, fehérjés szennyezõdéseket, ill. a bakté-
rium- és gombatelepeket is. Valamennyi víz- és saválló felületen hasz-
nálhatjuk. Vizesblokkok tisztítására is kiválóan alkalmas.

4796 – 1l-es flakon

7087 – 10l-es kanna

4645 – 200l-es hordó

DSR 50 KFERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER KONYHAI FELHASZNÁLÁSRA 

Baktericid, fungicid, valamint HBV és HIV inaktiváló hatású. Eltávolítja
a vízkövet, a zsíros, fehérjés szennyezõdéseket, ill. a baktérium- és
gombatelepeket is. Valamennyi víz- és saválló felületen alkalmazható.

4798 – 1l-s flakon

4799 – 10l-s kanna

DSR 60 FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER SZANITERTISZTÍTÁSRA

Univerzálisan alkalmazható aldehid bázisú felületfertõtlenítõ tisztítószer
baktériumok, gombák, HBV/HIV, valamint TBC elleni hatásspektrum-
mal. Kiválóan használható minden kórházi területen és a gyógyszeri-
parban, különösen PVC, polipropilén, gumi,

linóleum, kõ és fém padlóburkolatok, ill. berendezési tárgyak fertõtlení-
tõ tisztítására.

3921 – 5l-s kanna

FORTE

Felhasználásra kész higiéniai és sebészeti kézfertőtlenítő visszazsírozó
és bőrápoló adalékkal. Baktericid, fungicid, tuberkulocid és 
vírusinaktiváló hatású (HBV/HIV).

407085 – 1l-s flakon

407177 – 500ml-es flakon

APESIN SENSITIVE
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Rövid hatóidejű fertőtlenítőszer. Széles hatásspektrum mellett igen alacsony
hígítási arány jellemzi. Baktericid, fungicid hatású, inaktiválja a HBV/HIV víruso-
kat, a rotavírusokat, az adeno- és papovavírusokat. Dermatológiailag bevizs-
gált. Adagolása egyszerű és megbízható. Az élelmiszerfeldolgozásban is alkal-
mazható. Minden lemosható felületen használhatjuk.

4603 – 5l-es kanna

4604 – 2l-es adagolóflakon

4605 – 2l-es utántöltõ tasak

RAPID

Szoláriumok jellemzõ felületeinek fertõtlenítõ-tisztítószere. Baktérium-
és gombaölõ készítmény. Nem károsítja az akrilüveget, antisztatikus
hatású. A szóróflakon egyszerű és gyors felhasználást tesz lehetõvé.

407234 – 750ml-es szóróflakon 

SUN

Automata szóróflakonos gyorsfertõtlenítõ tisztítószer. Illatmentes és színtelen. A
Quick & Easy rendszer gyors, egyszerű és biztonságos felhasználást biztosít. A
korszerű szóróflakon felhasználásra kész munkaoldatot kever be automatikusan.
Baktericid (szalmonella), fungicid és vírusinaktiváló (HÍV, Hepatitis B) hatású. 

Az egészségügy és az élelmiszeripar valamennyi vízálló felületén használhatjuk.

4854 – 325ml-es flakon

UNIVERSAL

Az állattartás speciális felületfertőtlenítő tisztítószere. Járvány alkalmával 
is alkalmazható pl. száj- és körömfájás, madárinfluenza stb esetén. A
DVG 12. listájában megtalálható (állattartás).

707875 – 10l-es kanna

APESIN VET



Mindkét telephelyünkön, Mainzban és

Halleinben is megtalálhatóak a követ-

kező infrastukturális elemek: folyéko-

ny nyersanyag tanktároló, magasáll-

ványos raktár és a legmodernebb víz-

tisztító. Így az összes lehetséges

potenciál figyelembevételével optima-

lizálható a teljes termékellátási-folya-

mat a tökéletes összhang érdekében.

Az „ellátási lánc menedzsment“, az

„üzemi struktúratervezés“, valamint a

„Total Quality Management“szavatol-

ják többek között a magas színvona-

lat most és a jövőben is. 

Szállítókkal, burkolat- és gép-gyártókkal, valamint az ipar-

testületekkel kialakított intenzív és sokoldalú kapcsola-

trendszerünk segít abban, hogy minden felmerülő kér-

désre - akár egyéni tisztítási igényekre is- kompetens

választ tudjunk adni.

Központi üzemünkben, Mainzban kb. 40

munkatárs használja fel napról napra a nem-

zetközi higiéniai kutatások legújabb elméleti

felismeréseit innovatív termékek  kifejlesztésé-

re és olyan új technológiák megteremtésére,

melyben a legfontosabb tényező a mosó-, tisztí-

tó-, ápoló- és fertőtlenítő szerek hatásmódja. Az

innovatív termékek előállításhoz a legmoderneb-

ben berendezett kutató laboratóriumok – pl.: elemző

és mikrobiológiai kutatóállomások – állnak rendelkezésre.

A vegyszerekhez tartozó csomagoló- és adagoló-rends-

zereket is itt, a mainzi üzemben fejlesztik és tökélete-

sítik.

“ Az információtól az 
optimalizálásig.”

“ Minden új igény számunkra egy újabb kihívás.”

A Tana termékek használatával elérhető minőségi
előny annak köszönhető, hogy jelentős összeget és
tudást fektetünk a kutatás-fejlesztésbe.

Miért nevezhetjük önálló
tudománynak a „tökéletes
tisztítás“ koncepcióját?



Professzionális padozattisztítás és -ápolás
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Padlóápoló- és tisztítórendszerek

AZ ULTAN CSALÁD TERMÉKEI ÉS HASZNÁLATUK

15

● alkalmas

❍ korlátozottan alkalmas

1: természetes felületkeménységet és –
fényt eredményez

2: csak mészkőtartalmú természetes
kövezetre

3: lakkozatlan
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Hatás Használható/ megfelelő pH értékPadlóápoló- és tisztítórendszerek

Emulziók és diszperziók

B 250 sport ● ● ● ❍ ● 8,0 8,0

B 250 universal ● ● ● ● ❍ ● ● ❍ 7,0 7,0

GLANZER B 251 ● ● ● ❍ ● ● 7,5 7,5

LONGLIFE Stone ● ● ● ❍ 9,0 9,0

LONGLIFE conductan ● ● ● ❍ 9,0 9,0

LONGLIFE diamond ● ● ● ❍ ● ❍ 9,0 9,0

LONGLIFE hospital ● ● ● ❍ ● ❍ 9,0 9,0

LONGLIFE uno ● ● ● ❍ ● ❍ 9,0 9,0

LONGLIFE vario ● ● ● ❍ ● ❍ 9,0 9,0

vario MATTPASTE ● ● ● ❍ ● 9,5 9,5

MEGLA-POL ● ● ● ❍ ● ● 9,0 9,0

POLYMER Primer ● ● ● ❍ ● ❍ 9,0 9,0

ALAPTISZTÍTÓK

GR „S“ ● ❍ ● ● ❍ ● ● 13,5 13,0

GR 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10,0 9,5

LINAX plus ● ● ● ● ● ❍ ● ● ● 10,0 9,0

QUICK-STRIPPER ● ❍ ● ❍ ❍ ❍ ❍ 13,5 12,5

A PADLÓTISZTÍTÁS SPECIÁLIS TERMÉKEI

CLEANER R ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ - - 

CRISTAN ● 1 ● 2 1,0 1,0

ENTSCHÄUMER 6,0 6,0

INNOMAT ● ❍ ● ● ● ● ❍ ● ❍ 10,5 9,0

KARACHO  ● ● ❍ ● ● 10,5 8,5

LAMITAN ● ❍ ● ● ● ● ● ●3 4,5 6,0

WX 20 ● ● ● ● ● - - 
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Hatás Használható/ megfelelő pH érték
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● alkalmas

❍ korlátozottan alkalmas

Padlóápoló- és tisztítórendszerek

Ápoló hatású szerek

ECO Wip ● ● ● ● ● ● ● 9,0 8,0

NETAN ● ● ● ● ● ● ● ❍ 7,5 7,0

TAWIP ● ● ● ● ● ● ● 9,0 7,5

TAWIP C ● ● ● ● ● ● ● 9,0 7,5

VIONET ● ● ● ● ● ● ● ❍ ❍ 8,0 7,5

VIONET C ● ● ● ● ● ● ● ❍ ❍ 8,0 7,5

WIPGO ● ● ● ● ● ● ● 7,5 7,0

Szőnyegtisztító-szerek

Fleck-Ex top ● ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ 7,5 7,5

GUM-EX ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - 

SPRÜH-EX ● ● 8,0 7,0

TR-UNIVERSAL ● ● 7,5 7,0

TR 12 ● ● 7,0 7,0

TTR 86 ● ● - - 



Speciális diszperzió sportcsarnokok, fitness-központok, stb. rugalmas
és csúszásmentes felületeinek bevonatolásához. DIN180132 alapján
bevizsgálva és tanúsítva.

0702791 – 10l-es kanna

Padlóápoló- és tisztítórendszerek
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B 250 SPORT

Tisztításaktív speciális diszperzió. Csúszásmentes, ellenálló, könnyűfé-
nyű bevonatréteget képez. Felületjavítóként is használható. Alkalmaz-
ható minden vízálló felületen, kezeletlen fa és polírozott kõfelületek
kivételével. DIN180132 alapján bevizsgálva és tanúsítva.

2793 – 10l-es kanna

B 250 UNIVERSAL

Magas kopásállóságú, saját fényű emulzió. Alkalmazható minden vízálló
felületen. A létrejött védőfilm extra szennyeződéstaszító hatású és elle-
nállóképességű. Könnyű és gyors felvitel, takarékos felhasználás.

4731 – 10l-es kanna

GLANZER B 251

EMULZIÓK ÉS DISZPERZIÓK
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Speciális emulzió irodák, számítógéptermek, kórházak, stb. vezetõképes PVC- és
linóleumburkolatainak ápolására. Nem képez szigetelõ réteget, így biztosítja a bur-
kolatok eredeti vezetõképességének megõrzését. Megfelel a DIN IEC 61340 és EN
1081 sz. szabályoknak. Elasztomer, műgyanta és parkettaburkolatokon csak kellõ
körültekintéssel alkalmazható!

2769 – 10l-es kanna

Fertõtlenítõszereknek ellenálló, szennyezõdés-taszító réteget képzõ disz-
perzió. Gyorsan és egyszerűen alkalmazható, feltölti a burkolaton találha-
tó kisebb réseket, karcolásokat. Alkalmazható minden vízálló felületen.
Ideális kórházak, orvosi rendelõk, szanatóriumok és idõsek otthonainak
padlóira illetve minden olyan objektumba, ahol az APESIN termékcsalá-
dot használják tisztításra és fertõtlenítésre.

2779 – 10l-es kanna

LONGLIFE HOSPITAL

Különösen nagy ellenálló képességű ápoló diszperzió minden termés-
zetes- és műkő burkolatra. Nem alkalmazható mázas kerámia, járólap
(greslap) és magasfényű természetes kő felületeken.

707625 – 10l-es kanna

LONGLIFE STONE

Könnyen tisztítható, csúszásmentes, tartós, magasfényű védõfilmet képez,
mely kopásálló és taszítja a szennyezõdéseket. Alkalmazása egyszerű, a
felületre könnyen felvihetõ. Kifejezetten ajánlott a nagy forgalmú területek
PVC, linóleum és műanyagburkolatainak védelmére. Nem használható
elasztomer, kezeletlen fa és polírozott kõfelületeken!

2785 – 1l-es flakon

2789 – 10l-es kanna

LONGLIFE DIAMOND

LONGLIFE CONDUCTAN



Padlóápoló- és tisztítórendszerek

A Longlife Vario ápoló hatású diszperzió, amelynek fénye – a Vario Matt-
paste alkalmazásával – az objektum igényének megfelelõen különféle
szintre állítható be a teljesen mattól egészen a magasfényűig. Alkalmaz-
ható minden rugalmas burkolaton, különösen linóleumon és PVC-n.
Kezeletlen fa és polírozott kõfelületeken nem használható! A Vario Matt-
paste csak Longlife termékkel együtt alkalmazható.

2776 – 5l-es kanna (Vario)

2658 – 100ml-es adagolózacskó (Mattpaste)
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LONGLIFE VARIO/MATTPASTE

Jó tapadóképességgel rendelkezõ, vízálló, kemény védõréteget
képez. Speciális összetevõi csúszásmentes felületet biztosítanak. High
speed eljárással polírozható. Elsõsorban linóleum és egyéb műpadlók
bevonatolására alkalmas.

4730 – 10l-es kanna

MEGLA-POL

Tartós póruskitöltõ. Kiváló víz- és vegyszerellenállóság jellemzi. A
védõfilm alaptisztítás után is megmarad. Használható valamennyi
porózus, nagy szívóképességű padlóburkolat esetében. Járólap és
gumi burkolatokon ne alkalmazzuk.

707689 – 10l-es kanna

POLYMER PRIMER

Magas szilárdanyag-tartalmú speciális diszperzió, mellyel rövid idõ alatt
kiváló optikai hatás érhetõ el. Az optimális eredmény eléréséhez min-
den esetben használja a „Speed” bevonatoló-eszközöket! Alkalmazha-
tó: PVC, linóleum, különleges műanyag felületeken, stb., kifejezetten
ajánlott a nagy nedvszívó-képességű burkolatok bevonatolásához.
Kezeletlen fa, elasztomer és polírozott kõfelületekre nem használható!

2621 – 1l-es flakon

2778 – 10l-es kanna

LONGLIFE UNO
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Nátronlúg bázisú alaptisztító, gyorsan és fáradság nélkül eltávolítja a töb-
brétegű/ régi bevonatokat. Habszegény, alkalmazhatjuk minden lúgálló
padlóburkolaton – akár 5%-os koncentrációban is.

3972 – 10l-es kanna

3868 – 1000l-es konténer

GR „S“ 

Mérsékelten lúgos alaptisztító megkopott ápolófilmek és tapadó sze-
nynyezõdések eltávolítására. Kellemes, friss illatú. Alaptisztításra és
építést követõ takarításra ajánlott valamennyi vízálló padlóburkolaton.

4747 – 10l-es kanna

GR 10

Elsõsorban linóleum, gumi, márvány és mészkõ felületekre ajánlott, de min-
den vízálló burkolaton használhatjuk. Eltávolítja az elhasználódott bevon-
atot, ill. megtisztítja a padlóburkolat pórusait. Anyagkímélõ, rövid behatási
idõ, csekély habképzõdés jellemzi.

1882 – 1l-es flakon

4080 – 10l-es kanna

5665 – 200l-es hordó

5684 – 1000l-es konténer

LINAX PLUS

ALAPTISZTÍTÓK



Padlóápoló- és tisztítórendszerek
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Nagyteljesítményű, erõsen lúgos alaptisztítószer ápolószer maradvá-
nyok és lerakódott szennyezõdések rendkívül gyors és teljes feloldá-
sára. Kellemetlen szagokat nem okoz. Lúgálló padlóburkolatok tisztítá-
sára alkalmazható (PVC, járólap, ipari burkolatok, gránit).

3974 – 10l-es kanna

4641 – 200l-es hordó

6432 – 1000l-es konténer

QUICK-STRIPPER

A PADLÓTISZTÍTÁS SPECIÁLIS TERMÉKEI

Oldószeres tisztítószer szennyezõdések és közlekedési nyomok (töb-
bek között a fekete gumicsíkok) eltávolítására. A bevonatolt padlóbur-
kolatok ápolófilmjét nem károsítja. Valamennyi ápolódiszperzióval
bevont padlóburkolaton alkalmazható, valamintfa, parketta és linóleum
felületeken is.

4752 – 10l-es kanna

CLEANER R

Márvány és mészkõ padlóburkolatok ápolószere kristalizációs techno-
lógiához. Savra érzékeny, mészkõ tartalmú burkolatok fényezésére
szolgáló készítmény, amely a karcolásokkal szemben ellenállóvá, vala-
mint szennytaszítóvá és könnyen tisztíthatóvá teszi a padlófelületet.
Megõrzi a kõ padlóburkolatok természetes felületi keménységét.

4757 – 500ml-es flakon

CRISTAN
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Megakadályozza az extrakciós készülékek, vízszívók és automaták
szennyesvíztartályában a habképződést ill. eloszlatja az ott lévő ten-
zid- és szappanmaradványokból álló habot. Különösen takarékos fel-
használhatóság.

Kizárólag a szennyesvíz-tartályba önthető

4779 – 5l-es kanna 

ENTSCHÄUMER / HABZÁSGÁTLÓ

Gépi tisztítószer nagy felületek takarításához, gyors gépeknél is tökéletes tisztítótel-
jesítményt nyújt. Zsírok, olajok nyomtalan eltávolítására is hatékony, melyek az áru-
házak élelmiszerrészlegén fordulnak elő. Rendkívüli tisztítóhatása folytán alacsony
koncentrációban is alkalmazható. A termék ápoló hatása megakadályozza az adott
felület kilúgosodását, gátolja a felület újraszennyeződését. Antisztatizáló hatású. A
termék használata bársonyos optikai hatást biztosít. 

DIN180132 alapján bevizsgálva és tanúsítva.

6117 – 10l-es kanna

6118 – 200l-es hordó

INNOMAT

Tenzideket, enzimeket, optikai fehérítõanyagot és oldószert nem tartalmazó problé-
mamegoldó tisztítószer, amely a finomkerámia járólapokról is eltávolítja a makacs,
intenzív szenynyezõdéseket. Automata súrológépben is alkalmazható. Valamennyi
nedvességálló, színtartó felülethez, így pl. mennyezetekhez vagy szõnyegekhez is
használhatjuk.

3912 – 1l-es flakon

3909 – 10l-es kanna

KARACHO

Fa, laminált fa és parafa padlóburkolatok ápoló- és impregnálószere.

Láthatatlan védõfilmet képez, amely a felület eredeti optikáját és csús-
zásmentességét nem befolyásolja. Gátolja a padlófelület elszennyezõdé-
sét, megkönnyíti a takarítást. Más tisztítószert ne használjunk a felületen.

6158 – 1l-es flakon

6156 – 10l-es kanna

LAMITAN



Padlóápoló- és tisztítórendszerek
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Kiváló ápoló hatással rendelkezõ napi tisztítószer. Speciális hatóanya-
gai selymesen fénylõ védõfilmet hoznak létre, amely megkönnyíti a
takarítást, gátolja a padlóburkolat újraszenynyezõdését. Könnyen polí-
rozható. A finomkerámia járólapok kivételével valamennyi vízálló padló-
burkolaton alkalmazható.

4104 – 1l-es flakon

4131 – 10l-es kanna

5648 – 1000l-es konténer

NETAN

Cukortenzideket tartalmazó univerzális padlóápoló tisztítószer. Már
0,25 %-os koncentrációban optimális tisztítóhatást biztosít. Minden
vízálló padlóburkolaton használható, környezetbarát, káros rétegkép-
zõdést nem okoz. Javasolt hígítási arány: 0,25 %

4849 – 1l-es flakon

4850 – 10l-es kanna

1833 – 1000l-es konténer

ECO WIP

ÁPOLÓ HATÁSÚ SZEREK

Szennyezõdések és közlekedési nyomok könnyű és teljes eltávolításá-
ra. Nem ragadó ápolófilmet hoz létre, amely kiválóan polírozható. Alkal-
mazható valamennyi oldószerekre nem érzékeny padlófelületen. Elsõ-
sorban kezeletlen fa felületek, valamint linóleum és Cotto csempebur-
kolatokhoz ajánlott. 

4754 – 10l-es fémkanna

WX 20
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Lenolaj bázisú ápoló hatású felmosószer. Vékony védõfilmet képez, amely bársonyo-
san fénylõ optikai hatást biztosít, és egyúttal csúszásmentessé teszi a felületet. Kiváló-
an alkalmas sportpályák kezelésére (DIN 18032). Nem habzik, így takarító automaták-
ban is használható. Gátolja az elektrosztatikus feltöltõdést.

Javasolt hígítási arány: 0,5 – 1 %

6113 – 2l flakon

6114 – 2l-es utántöltõ tasak

VIONET

Szappanbázisú tisztítószer koncentrátum. Az utántöltõ tasakkal újratölthejük
az adagolóflakont. Kiszerelése pontos adagolást biztosít, helytakarékos. Fel-
használását lásd a Vionetnél.

6113 – 2l flakon

6114 – 2l-es utántöltõ tasak

VIONET C

Ápoló hatású napi felmosószer (vízoldható viasszal). Alapos tisztító

hatás jellemzi, vékony selyemfényÛ védõfilmet képez. Gátolja, késlelteti a padlófelület
elszennyezõdését. Káros rétegképzõdést nem okoz. Valamennyi vízálló padlóburko-
laton, ill. bevonatolt felületeken alkalmazható. Lakkozott parkettán is jól használható.

Javasolt hígítási arány: 0,5 – 1 %

4129 – 1l-es flakon

4773 – 10l-es kanna

TAWIP 

Ápoló hatású napi felmosószer koncentrátum utántölthetõ adagolóflakon kiszerelés-
ben. Könnyen és pontosan adagolható. Szállítási, raktározási költséget takarít meg,
használata gazdaságos, környezetkímélõ. Valamennyi vízálló padlóburkolaton, ill.
bevonatolt felületeken is alkalmazható. Lakkozott parkettán is jól használható.

Javasolt hígítási arány: 0,1 – 0,25 %

4694 – 2l-es adagolóflakon

4615 – 2l-es utántöltõ tasak

TAWIP C 
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Ápoló hatású napi tisztítószer, amely bevonatolt burkolatokon alkal-
mas szóróflakonos tisztításra (spray cleaning) és restaurálásra is. Jó
tisztító és kiváló optikai hatás jellemzi szóróflakonos, nedves törléses,
valamint felmosásos felhasználáskor is. Restauráláskor szépen kijavítja
bevonatok megkopott részeit.. Selyemfényű, csúszásmentes, szenny-
taszító védõfilmet képez.

4836 – 1l-es flakon

4837 – 10l-es kanna

WIPGO

SZŐNYEGTISZTÍTÓ-SZEREK

Foltisztító szõnyeg és kárpit burkolatokhoz. Oldószerrel és vízzel old-
ható foltok gyors és problémamentes eltávolítására szolgál. A szõnyeg
hátoldalát nem hólyagosítja fel. Alkalmazható természetes és műszá-
las szõnyeg és kárpit burkolatokhoz, valamint textíliákhoz.

3277 – 500ml-es flakon

FLECK-EX TOP 

Rágógumi eltávolító. Fagyasztás révén eltávolíthatóvá tesz minden
rágógumi és egyéb lágy gumik okozta szennyezõdést. Használhatjuk
minden textil, rugalmas és kemény padlóburkolaton, valamint kárpit
felületen, ill. ruházaton is. Felhasználásra kész.

3297 – 400ml-es flakon

GUM-EX 
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Extraháláshoz, samponozáshoz, folttisztításhoz és bonnetkorongos eljáráshoz
egyaránt alkalmas szõnyegtisztítószer kiváló szenny- és zsíroldó tulajdonságokkal.
Semleges pH-értékű, optikai és egyéb fehérítõt nem tartalmaz, kíméli a bõrt. Bár-
mely természetes és műszálas felülethez használhatjuk.

3279 – 10l-es kanna

TR-UNIVERSAL

Szõnyegsampon a szálak mélyén történõ alapos tisztításhoz. Felfrissíti a szõnyeg
színeit, késlelteti az újraszennyezõdést. Kellemes, friss illatot biztosít. Minden sam-
ponozható természetes és műszálas textil burkolaton alkalmazható, bármely típusú
samponozógéppel.

4770 – 10l-es kanna

TR 12

A makacs szennyeződéseket különleges hatékonysággal oldja, emulgeálja
és távolítja el a szőnyegekből. Optikai fehérítőt, fehérítő adalékot, oldószert
és polimert nem tartalmaz. Kellemes illatú. Nevességálló természetes és
műszálas alapanyagú textilburkolatok tisztítására alkalmas.

3962 – 10l-es kanna

SPRÜH-EX

Száraz szõnyegtisztító. A granulátum gyorsan feloldja és megköti a szenynye-
zõdéseket, majd könnyen eltávolítható hengerkefés porszívóval. Por nem kép-
zõdik, ragadós maradványokat nem hagy maga után. A szõnyeg a tisztítást
követõen azonnal használatba vehetõ. Ajánlott minden textilburkolathoz, ame-
lyen a hosszú száradási idõ miatt nem végezhetõ nedves tisztítás.

4767 – 1000g-os tasak

TTR 86



Milyen haszonnal jár az 
üzleti életben a környe-

zettudatos gondolkodás? 
Talán eddig soha nem volt olyan fontos, hogy környzetünk tekinte-
tében tiszta álláspontot közvetítsünk, mint napjainkban. A Tana
márkacsaládot annak tudatában fejlesztjük, hogy csak az lehet
sikeres a jövőben is, akinek már a jelenben egyértelmű elképzelé-
sei vannak a minőségről és a környezetvédelemről.

Ezt a filozófiát követ-

ve vált a cég profess-

zionális minőség- és

környezet menedzs-

mentje ismertté és

elismertté, s ezért

támogatjuk partnerein-

ket a Tana tisztítórendszerek alkalmazá-

sának és környezetbarát használatának

elsajátításában.

Minden termékünket kimagasló gazdaságos-

ság, kiváló minőség és probléma-orientáltság jel-

lemez. Ezen törekvésünk tükröződik minősíté-

seinkben is. Így nem csak a DIN EN ISO 9001 és

ISO 14001 szerint, hanem a szi-

gorú feltételeket szabó EMAS

szerint is minősítve vagyunk. 

Az EMAS felsőbb céljai: a szerve-

zetek környezeti mérlegének foly-

amatos javítása, a jogi előírások

betartása, környezetmenedzs-

ment rendszerek kialakítása és

alkalmazása, ezen rendszerek

teljesítményének pontosan meg-

határozott és objektív értékelése,

a nyilvánosság tájékoztatása,

valamint a munkavállalók aktív

bevonása. Állami engedéllyel ren-

delkező független audi-

torok rendszeresen elle-

nőrzik a szervezetek nyil-

vánosságra hozott kör-

nyezetvédelmi eredményeit

és rendelkeznek az EMAS

logó használati jogáról, amely

az egész EU területén érvényes.

Társadalmilag igazolt üzletpolitikájával a Werner&Mertz vállalat

Tana termékcsaládja jelentősen hozzájárul megfelelő környezeti

feltételek biztosításához, melynek köszönhetően egyre több

ember dönt a márka mellett. És ez a döntés minden érintett szá-

mára kifizetődővé válik.

“ A környezettudatos gondol-
kodás közös felelősségünk.”“ A mi tanúsítványunk a

legjobb bizonyítvány.”



Sorba fognak állni.
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A SANET CSALÁD TERMÉKEI ÉS HASZNÁLATUK

Szanitertisztítószerek
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● alkalmas

❍ korlátozottan alkalmas

Hatás Használható/ megfelelő pH értékSzanitertisztítószerek

BR 75 ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ● ● 0,5 1,5

IVECID                  ● ❍ ❍ ❍ ● ● ● 4,0 5,0

LAVOCID ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ● ● 1,5 4,0

LAVOCID C ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ● ● 1,0 3,5

LAVONET C ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ● ● 1,0 3,5

SAN SHINE ● ● ● ● ● 4,0 4,0

SANTAN plus ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ● ● 0,5 2,5

SANTAN ultra ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ● ● 1,0 3,0

Sprinter LAVOSAN ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,0 7,0

Sprinter SANICID ● ● ❍ ● ❍ ❍ ● ● ● 3,0 3,0

TASANIT ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ● ● 0,5 3,0

TASONIL ultra fresh ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ● ● 0,5 3,0

Tofix DUFTSPRAY citrom/ ócean

Tofix WC-STEINE citrom/ ócean

WC-LIQUID ● ● ● 2,0 2,0

WC-POWDER ● ● ● 1,0 1,0

ZITROTAN szanitertisztító ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ● ● 2,0 4,0

ZITROTAN-HC szanitertisztító ● ❍ ❍ ❍ ❍ ● ● ● 0,8 4,0
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Nagyhatású foszforsav bázisú vízkõoldó. Eltávolítja a lerakódott vízkö-
vet, ill. húgykövet, valamint a rozsda- és cementfátylat. Megfelelõ kró-
mozású armatúrákon korróziót nem okoz. Alkalmazhatjuk minden
uszodai területen, ill. toalettek és fürdõk saválló felületein.

2595 – 1l-es flakon

2914 – 10l-es kanna

2302 – 200l-es hordó

2305 – 1000l-es konténer

BR 75

Napi szaniter tisztítószer nem elhanyagolt területeken való alkalmazásra. Könnyen és
gyorsan eltávolítja a vízfátylat, rozsdafoltokat és szappanmaradványokat. Csík- és
fátyolképzõdést nem okoz. Bármely szaniterterület saválló felületein használhatjuk.

4109 – 1l-es flakon

4110 – 10l-es kanna

2562 – 200l-es hordó

2953 – 1000l-es konténer

LAVOCID 

Napi szaniter tisztítószer-koncentrátum. Az adagolóflakonos és utántöltõ
tasakos kiszerelés könnyű és pontos adagolást biztosít, szállítási és raktározási
kapacitást takarít meg. Használható fürdő- és szaniterhelyiségek saválló felületein.

4090 – 2l-es adagolóflakon

4613 – 2l-es utántöltõ tasak

LAVOCID C 

Tartós illatú napi szaniter tisztítószer. Vizesblokkokban és más vízálló felületen
használhatjuk napi takarításra. Kitűnõ fedõképesség jellemzi, jól tisztítja a napi
szennyezõdéseket, csík- és fátyolképzõdést nem okoz.  
Javasolt hígítási arány: 1 %

2253 – 1l-es flakon

2254 – 10l-es kanna

IVECID 



Szanitertisztítószerek

Napi fürdő- és szaniter tisztítószer-koncentrátum. Tartós és kellemes
illatot biztosít. Kiváló fedõképesség és tisztítóhatás jellemzi. Gátolja az
újraszenynyezõdést, hatékonyan emulgeálja a zsíros, olajos szennye-
zõdéseket is. Az utántölthetõ adagolóflakon könnyű és pontos adago-
lást tesz lehetõvé. Javasolt hígítási arány: 0,25 %

7268 – 2l-es adagolóflakon

7263 – 2l-es utántöltõ tasak
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LAVONET C

Anyagtakarékos tisztítórendszer. Már alacsony koncentrációban is
oldja az ásványi és zsíros-olajos szennyeződéseket. Használható
fürdő- és szaniterhelyiségek saválló felületein.

3046 – 1l-es flakon

SANTAN ULTRA 

Felhasználásra kész szanitertisztító könnyen kezelhető szóróflakonban. Alkal-
mazható csempék, üvegfelületek, tükrök, valamint a krómozott, ill. a nemesa-
cél tartozékok, porcelánok kíméletes, de hatékony tisztítására. A megtisztított
felületen egy láthatatlan filmet képez, mely a felületre jutó vizet vízfolt hátraha-
gyása nélkül pergeti le. A SAN shine-nal bevont felületen jóval kevesebb vízkő
rakódik le. Az egyéb ásványi szennyeződések sem tapadnak meg a kezelt
felületen, így a termék ismételt alkalmazásakor elegendő a felületek SAN
shine-nal átitatott törlőkendővel való áttörlése. A kezelt felületen jóval keve-
sebb törlési nyom marad hátra.
6428 – 750ml-es szóróflakon

SAN SHINE

Modern, anyagtakarékos szóróflakonos lemosórendszer vizes blokkok
berendezéseinek letörléséhez kifejlesztett tisztítószer. Használatával
gyorsan, hatékonyan és rendkívül gazdaságosan tisztíthatjuk meg a
csaptelepeket, mosdókat, csempefelületeket, tükröket, kilincseket a
mindennapi szennyeződésektől. Kellemes illatú, vízlepergető hatású a
csaptelepeknek szép fényt biztosít.  

6471 – 325ml-es flakon

SANTAN PLUS 
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Nagy teljesítményű univerzális szaniter tisztítószer. Vízkõoldó és napi tisztító
egyben. Intenzív tisztító hatás és kellemes, tartós illat jellemzi. Sűrű konziszten-
ciájának köszönhetõen függõleges felületeken is hatékonyan alkalmazható. 

6154 – 1l-es flakon

6153 – 10l-es kanna

4825 – 1000l-es hordó

TASONIL ULTRA FRESH 

Alap- és napi szanitertisztító. Környezetbarát összetétel. Könnyen és gyorsan oldja a
vizesblokkok szennyeződését. 
A helyiségnek friss, higiénikus levegõt biztosít. Nagy tisztítóereje ellenére kifejezetten
anyagkímélõ. A szaniter területek minden saválló felületén alkalmazható.

4108 – 1 l-es flakon

4643 – 10 l-es kanna

4661 – 200l-es hordó

TASANIT 

Napi takarítás során eltávolítja a szanitereken található szennyeződéseket, szap-
panmaradványokat, kozmetikai cikkek nyomait. Csík- és fátyolképződés nélküli
száradást biztosít. Kellemes citromos illatú. Savérzékeny felületeken pl. márvány-
on is használható.

6782 – 750ml szóróflakon

SPRINTER LAVOSAN

Felhasználásra kész, általános szanitertisztító. Gyorsan és fáradságmentesen
oldja az ásványi és zsíros-olajos szennyeződéseket. Kellemes illatú. Savérzékeny
felületeken is használható.

6984 – 750ml szóróflakon

SPRINTER SANICID 



Szanitertisztítószerek
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2767 – citrom
2764 – citrom, 3db-os utántöltő
2797 – óceán
2796 – óceán, 3db-os utántöltő

TOFIX WC STEINE

Összetételénél fogva kiváló tisztítóhatású. Habzik, pezseg, ezáltal a
nehezen hozzáférhető helyeken is hat. Leoldja a vízkövet, húgykövet
és a szennyeződést egészen a lefolyókönyökig, így nem kell a kefével
stb. utána dörzsölni. Kellemesen friss illatú, minden WC-csészében
alkalmazható.

4785 – 1000g-os zacskó

Légfrissítő spray szagsemlegesítő hatóanyagokkal. Kellemes és hoss-
zantartó illatot biztosít.

2757 – 250ml-es flakon, citrom

2774 – 250ml-es flakon, óceán

TOFIX DUFTSPRAY

WC-POWDER

Folyékony tisztítószer kerámia pisszoárok, WC-k saválló felületeire.
Jól oldja a WC-k és piszoárok  szennyezõdéseit. Közömbösíti a kel-
lemetlen szagokat, hatékonyan tisztít a nehezen hozzáférhetõ helye-
ken is. A flakon alakja megkönnyíti a termék használatát.

4790 – 750 ml-es flakon

WC-LIQUID
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Kellemes illatú, citromsav bázisú napi szaniter tisztítószer. Oldja az ásványi szen-
nyeződéseket. Csík- és foltmentesen tisztítja a vizesblokk valamennyi felületét. Min-
den savra nem érzékeny burkolaton alkalmazható. Vízlepergetõ hatású.

4600 – 1l-es kanna

4620 – 10l-es kanna

3686 – 1000l-es konténer

ZITROTAN 

10-szeres ZITROTAN koncentrátum. Oldja az ásványi szennyeződése-
ket, kellemes illatú, csíkmentesen szárad. Minden savra nem érzékeny
burkolaton alkalmazható. A flakonra tehetõ adagolófej gazdaságos,
megbízható adagolást tesz lehetõvé.

3170 – 1 literes flakon + adagolófej

ZITROTAN-HC 



Ahogy a mi 
szakembereink 

csinálják…

A szemináriumainkon,

továbbképzéseinken

mindig gondoskodunk

arról, hogy a résztvevők a

lehető legjobb felkészültséggel

térjenek vissza a munkahelyükre, és a számukra

kiosztott feladatokat tökéletesen meg tudják oldani.

A tökéletes tisztaság eléréséhez szükséges feladatokat
nemcsak elméleti-kutatási szinten vizsgáljuk, hanem igyeks-
zünk a kutatási eredményeket gyakorlatban is hasznosítani, s
a arra töekszünk, hogy tapasztalatokat átadjuk az érdeklődő
szakembereknek is.

Egy adott témájú képzési „workshopra“ tisztítástechnikai és

higiéniai szakembereinkkel, elismert műemlék-, homlokzat- és

épület-tisztító mestereinkkel, fertőtlenítő szakembereinkkel és

az adott szakterületek szakértőivel közösen terveket dolgo-

zunk ki a különböző problémák optimális megoldásaira. 

Így a részvevők komplett választ („anyag, tisztítás, értékme-

gőrzés, intézkedési tervek“) kaphatnak a témakörben minden

felmerülő minden lehetséges kérdésére. 

A workshop résztvevői speciális bizonyítványt kapnak.

“ A profiktól tanulni.”
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Tiszta tárgyak, felületek
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Napi- és általános tisztítószerek

TANET CSALÁD TERMÉKEI ÉS HASZNÁLATUK
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● alkalmas

❍ korlátozottan alkalmas

Hatás Használható/ megfelelő pH értékNapi- és általános tisztítószerek

AL-C  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11,0 9,0

ALLTAN ultra ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10,0 7,5

AZ 70 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11,0 8,5

AZ 70 C ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11,0 8,5

DIFOTAN HC ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9,0 7,0

ECO top ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4,0 6,0

EDELSTAHLREINIGER ● ● 3,0 3,0

FRAPPIN ● ● ● 9,0 9,0

ÜVEG- ÉS MŰANYAGTISZTÍTÓ ● ❍ ● 10,8 10,8

HANDCARE ● 7,5 7,5

INOR ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9,0 8,5

IVEDOR ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,0 7,0

IVETAN ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,0 7,0

KRAFTREINIGER C ● ● ● ● ● ● ● ● ❍ 11,0 8,5

LAVAMANI ROSÉ ● ● 5,5 5,5

METAPUR ❍ ● ● 6,0 6,0

MÖBELPFLEGE ● ● ● 4,5 4,5

MULTITAN ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,0 7,0

Sprinter GREASE ● ● ❍ ● ● ● ● ● ● 10,0 10,0

Sprinter MULTICLEAN ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,0 7,0

Sprinter POWER ● ● ● ● ● ● ❍ ● ● 11,0 11,0

Sprinter VIT ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,0 7,0

SR 13  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9,0 8,0

SR 13 C  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10,0 8,0

SUPERCLEAN C ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11,0 9,0

TOPTAN ultra ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9,0 7,0

UNIVERSALREINIGER ● ● ● ● ● ● ● ● ❍ 7,0 7,0

VITRE VIT ● ❍ ● ❍ ● ● 10,0 10,0



Nagy koncentrációjú általános tisztítószer. Gyorsan és biztosan eltávo-
lítja az olajos, zsíros és egyéb szennyeződéseket padlózatról és egyéb
felületekről. (1liter ALLTAN ultrából 1000liter felhasználásra kész oldat
készíthető.) Könnyen kezelhető, gazdaságos, csomagolóanyag-kímélő
utántöltő rendszer.

3042 – 1l-es flakon

ALLTAN ULTRA 

Nagyhatású univerzális tisztítószer, az olajokat és a zsírokat kitűnõen emul-
geálja. Kellemes illatú, bõrkímélõ. Kiválóan alkalmas minden vízálló padló-
burkolat, valamint ajtók, üveg és műanyag felületek, csempék, lakkozott fa
és fém burkolatok tisztítására.

4083 – 1l-es flakon

3961 – 10l-es kanna

4655 – 200l-es hordó

2108 – 10000l-es konténer

AZ 70 

Nagyhatású univerzális tisztítószer koncentrátum. Adagolása gazdaságos,
kiszerelése helytakarékos és környezetkímélõ. Kellemes illatú, bõrkímélõ.
Kiválóan alkalmas minden vízálló padlóburkolat, valamint ajtók, üveg és
műanyag felületek, csempék, lakkozott fa és fém burkolatok tisztítására.
Javasolt hígítási arány: 0,1 – 0,25 %

4084 – 2l-es adagolóflakon

4612 – 2l-es utántöltõ tasak

AZ 70 C 

38

Modern automata szóróflakonos letörlõszer. Jól emulgeálja a zsíros, ola-
jos szennyezõdéseket is. A Quick & Easy rendszer kényelmes, gyors és
gazdaságos alkalmazást biztosít. Élelmiszeripari, konyhai szennyezõdé-
sek letörlésére is alkalmas (pl. hal-hús maradványok).

3932 – 325ml-es flakon

AL-C
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10-szeres alkoholos tisztítószer koncentrátum. Közvetlen felhasználás
esetén a 2 ml-es adagolófejjel adagolható. Gazdaságos, csík- és
foltmentes törlést biztosít, kellemes illatú. Minden mosható felületen
használhatjuk.

3171 – 1l-es flakon + adagolófej

DIFOTAN HC 

Nemesacél tisztító-ápoló. Egy munkamenetben távolítja el a vízkõfáty-
lat, a lerakódott szennyezõdéseket, a rozsdát és a zsíros, olajos sze-
nynyezõdéseket, valamint polírozható védõfilmet képez. Kiválóan
alkalmas rozsdamentes acél, továbbá króm, nikkel, sárgaréz és vörös-
réz felületek tisztítására és ápolására. 3 lépésben használjuk: tisztítás,
vizes öblítés, polírozás.

4713 – 1l-es flakon 

EDELSTAHLREINIGER

Cukortenzideket tartalmazó univerzális fénytartó tisztítószer. Már 0,25
%-os hígításban is optimális tisztítóhatást fejt ki. Minden mosható felü-
leten használhatjuk, fokozottan környezetbarát készítmény.

4847 – 1l-es flakon

4848 – 10l-es kanna

2010 – 200l-es hordó

4827 – 1000l-es konténer

ECO TOP

Napi- és általános tisztítószerek
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Kéz- és bőrvédõkrém. Ápolja a bõrt, gondoskodik a kéz nedvességt-
artalmának fenntartásáról és szabályozásáról. A gyorsan ható nedves-
ségszabályozók segítenek a bõrirritációk elkerülésében is.

3646 – 500ml-es flakon

HANDCARE

Folyékony súrolószer. Már kis menynyiségben is eltávolít minden
makacs, lerakódott szennyezõdést. Alkalmazhatjuk minden kemény,
ellenálló felületen. Felfrissíti a régi műanyag felületeket is.

2977 – 1l-es flakon

2966 – 10l-es kanna

5970 – 1000l-es konténer

FRAPPIN

Minden üveg- és tükör felület (ablak, tükör, bútorüveg, autóüveg) külső és belső
tisztítására alkalmas. Hatékony alkoholtartalmának köszönhetően gyorsan, 
alaposan és szépen tisztít csík- és fátyolképződés nélkül. Eltávolítja az 
ujjnyomokat, a zsír és nikotin szennyeződéseket. Műanyag felületekre is alkalmas.

2978 – 1l-es flakon

5701 – 10l-es kanna

7009 – 1000l-es konténer

ABLAK- ÉS MŰANYAGTISZTÍTÓ

Modern automata szóróflakonos letörlõszer. Felületkímélõ alkoholos napi
tisztítószer, csík- és fátyolképzõdést nem okoz. A Quick & Easy rendszerrel
könnyen, gyorsan, biztosan használhatjuk.  Valamennyi általános letörlési
feladatra alkalmas, elsõsorban irodai, szállodai takarításhoz javasolt.

3933 – 325ml-es flakon

INOR 



Napi- és általános tisztítószerek

Szappan- és lúgmentes, pH-semleges, ápoló hatású kézmosó és bőr-
tisztítószer. Gyengéden és kíméletesen tisztít, megőrzi a bőr termés-
zetes savas védőköppenyét. Speciális visszazsírozó és ápoló hatóany-
agai védik a bőrt a kiszáradástól és a kirepedezéstől. Rendkívül kia-
dós, illata kellemes.

4763 – 1l-es flakon

2041 – 3l-es kanna

4765 – 10l-es kanna
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LAVAMANI ROSÉ 

Nagyhatású tisztítószer koncentrátum elsõsorban zsíros, olajos szen-
nyezõdések eltávolítására. Alkalmazhatjuk minden vízálló padlóburko-
lat, ill. mosható felület tisztítására, használható pl. nagykonyhák hús-
és halfeldolgozó egységeiben. Adagolóflakonja kényelmes hígítást,
gazdaságos felhasználást biztosít. Kiszerelése környezetkímélõ és
helytakarékos.

7051 – 2l-es adagoló flakon

KRAFTREINIGER C

Valamennyi vízálló felületen univerzálisan alkalmazható, illatosító tisztí-
tószer, amely a helyiségnek hosszantartó, kellemes illatot biztosít.
Kitűnõ nedvesítõ és tisztító hatású, anyagkímélõ, csík- és foltmente-
sen szárad.

2255 – 1l-es flakon

2256 – 10l-es kanna

4826 – 1000l-es konténer

IVEDOR 

Kiváló nedvesítő és tisztító hatású csík- és foltképződés nélkül szára-
dó, színezőanyagmentes tisztítószer. Kellemes illata tartós tisztaságér-
zetet biztosít. Gazdaságos, vízálló felületekre kiválóan használható.

4105 – 1l-es flakon

4106 – 10l-es kanna

IVETAN 



42

Környezetbarát tisztítószer, nem tartalmaz tenzideket, lúgokat, savakat
vagy enzimeket. Univerzálisan bevethető mindenféle szennyeződés
maradéktalan eltávolítására a lehető legalacsonyabb koncentráció alkal-
mazása mellett. Irodák, szaniter-helyiségek, élelmiszer- és egyéb ipará-
gak, stb.nedvességálló felületeinek tisztítására.

1027 – 1l-es flakon

1028 – 10l-es kanna

MULTITAN 

Ápolószer fém és eloxált felületek ápolására, polírozására és védelmére. Csík-
mentes, fényes felületet eredményez. A konyhai mosogatón kívül bármely fém
felületen alkalmazható. Kitűnõen használható nemesacélból készült pultfelülete-
khez, italgépekhez, liftajtókhoz stb.

4712 – 500ml-es flakon

METAPUR

Hatékony bútorápolószer minden beltéri fából készült (nyers, pácolt, lak-
kozott) tárgyra, burkolatra.Tisztító hatása révén eltávolítja a port, a szen-
nyeződést, az ujjnyomokat és a zsírfoltokat. Ápolja és tartósítja a fafelü-
let csillogását, felfrissíti színét. Gazdaságos.

2951 – 1l-es flakon

MÖBELPFLEGE

Felhasználásra kész konyhai zsíroldó és tisztítószer. Szódabázisú összetételé-
nél fogva alkalmas az „élelmiszerzónák” tisztítására (munkapultok, vágógépek,
hűtőszekrények, mosogatótálak, mikrosütők) Alkalmazható minden vízálló és
műanyag felület tisztítására (kivéve: kezeletlen fa, bevonatolt felületek).

6966 – 750ml-es szóróflakon

SPRINTER GREASE 



Napi- és általános tisztítószerek
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Mindenféle szennyeződés (akár zsíros és olajos nyomok is) gyors eltá-
volítására alkalmazható. Gyorsan és csíkmentesen szárad, kellemes
illatot hagy maga után. Minden vízálló felületen alkalmazható.

6965 – 750ml-es szóróflakon

2119 – 10l-es kanna

SPRINTER MULTICLEAN 

Felhasználásra kész oldat, rendkívül gyors hatású és hatékony szinteti-
kus tisztítószer, mely könnyen eltávolítja a ragadós szennyeződéseket
(zsírok, olajok, ujjlenyomatok), nikotinnyomokat, kozmetikai szerek,
cipőfény, stb. nyomait. Eltávolítja a tinta, filctoll, alkoholos filc, pecsét
nyomokat. Minden műanyagfelületen alkalmazható, kivéve a plexiüve-
get.

6783 – 750ml-es szóróflakon

7111 – 10l-es kanna

SPRINTER POWER 

Gyorsan és fáradtság nélkül eltávolítja a szennyeződéseket pl.: zsír,
olaj, nikotin maradványokat. Üveg- és tükörfelületek, műanyagfelületek
tisztítására alkalmas.

6967 – 750ml-es szóróflakon

SPRINTER VIT

Alkoholos napi tisztítószer. Kiválóan megõrzi a felületek eredeti fényét.
Csík- és fátyolképzõdést nem okoz. Alkalmazható valamennyi mosható
felületen, vízálló és bevonatolt padlóburkolaton. Kellemes illatú, gazda-
ságos. Javasolt hígítási arány: 0,5 %

4756 – 1l-es flakon

4753 – 10l-es kanna

4653 – 200l-es hordó

2142 – 1000l-es konténer

SR 13 
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Alkoholos napi tisztítószer koncentrátum utántölthetõ adagolóflakonban.
Nagyhatású fénytartó tisztítószer. Könnyen és pontosan adagolható,
helytakarékos és igen gazdaságos. Alkalmazható valamennyi mosható
felületen, vízálló és bevonatolt padlóburkolaton.

4088 – 2l-es adagolóflakon

4612 – 2l-es utántöltõ tasak

SR 13 C

Nagyhatású napi tisztítószer koncentrátum fokozott zsíroldó hatással.
Egyaránt használhatjuk felmosáshoz, lemosáshoz és gépi tisztításhoz
bármely vízálló felületen. Kiszerelései problémamentes hígítást, gazdasá-
gos alkalmazást biztosítanak.

4624 – 2l-es adagolóflakon

4614 – 2l-es utántöltõ tasak

SUPERCLEAN C 

Fénytartó tisztítószer szuperkoncentrátum. Már a legalacsonyabb hígítás
mellett is (1 l Toptan ultra 1000 l oldat elkészítéséhez elegendő) tiszta,
fényes felületet biztosít. Minden padlófelületet és berendezési tárgyat
kímélően tisztít. Könnyen kezelhető, gazdaságos, kevés csomagolóany-
ag-hulladékot termel.

0403044 – 1l-es flakon

TOPTAN ULTRA
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Műanyag- és bútortisztító. Alkoholos tisztítóhabot képez, amely
kényelmes, gyors és takarékos alkalmazást tesz lehetõvé. Csík- és
fátyolképzõdést nem okoz. Használható üveg, műanyag, lakkozott,
kerámia, ill. fém felületek tisztítására.

4755 – 600ml-es flakon

VITRE VIT

Nagyhatású tisztító koncentrátum speciális zsír- és szennyoldó hatóan-
yagokkal. Gyorsan és hatásosan feloldja a szennyeződést. Mosogatás-
hoz is használható. A bőrt nem károsítja. Oldószermentes.

5460 – 1l flakon

2589 – 10l kanna

2143 – 200l hordó

1834 – 1000l konténer

UNIVERSALREINIGER

Napi- és általános tisztítószerek
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Fénylő felületek



Környezetbarát termékprogram
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GREEN CARE CSALÁD TERMÉKEI ÉS FELHASZNÁLÁSUK
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● alkalmas

❍ korlátozottan alkalmas

Hatás Használható/ megfelelő pH értékKörnyezetbarát termékprogram

NEUTRAL-REINIGER No. 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,0 7,0

ECETES TISZTÍTÓSZER No. 2 ● ❍ ❍ ❍ ● ● ❍ 2,5 5,0

CITROMOS SZANITERTISZTÍTÓ No. 2 ● ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ 2,5 4,5

ECETES WC-TISZTÍTÓ No. 3 ● ● 2,5 2,5

CITROMOS WC-TISZTÍTÓ No. 3 ● ● ● 2,5 2,5

SPIRITUSZOS ÜVEGTISZTÍTÓ No. 4 ● ● ● ● 7,0 7,0

MOSOGATÓSZER No. 5 ● ● ● ● ● 7,0 7,0

CITROMOS MOSOGATÓSZER No. 5 ● ● ● ● ● 5,5 7,0

SCHEUERMILCH No. 6 ● ❍ ● ● 10,0 10,0

CITROMOS SCHEUERMILCH No. 6 ● ❍ ● ● 10,0 10,0

Vízkő, szappancsíkok eltávolítására alkalmas minden konyhai- és
szaniterfelületen. Szagsemlegesítő hatású.

4633 – 1l-es flakon

4096 – 10l-es kanna

4640 – 200l-es hordó

2816 – 1000l-es konténer

ESSIG-REINIGER NO. 2

Kiváló tisztítóhatás. Bőrkímélő és környezetbarát összetétel. Kellemes
illat. Univerzálisan alkalmazható bármely mosható felületen. Kéztisztí-
tásra is alkalmas.

4631 – 1l-es flakon

4094 – 10l-es kanna

4647 – 200l-es konténer

NEUTRAL-REINIGER NO. 1



Csík- és fátyolképzõdés nélkül tisztít. Alkalmas mindenféle szennyezõ-
dés (zsír, csapadék, nikotin stb.) eltávolítására. Optimálisan tisztít min-
den ablak-, üveg- és tükörfelületet.

4636 – 1l-es flakon

4635 – 10l-es kanna

SPIRITUSZ ABLAKTISZTÍTÓ

Kellemes és hosszantartó citromillatot hagy maga után. Könnyen kezelhető
a kiöntőflakonnak köszönhetően. Sűrű anyaga miatt hosszantartó hatóerővel
rendelkezik, hatékony a lerakódások és a kellemetlen szagok ellen. Minden
WC, pisszoár és bidé tisztítására használható

6404 – 750ml-es flakon

CITROMOS WC-TISZTÍTÓ NO. 3
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Vízkő, szappancsíkok eltávolítására alkalmas minden konyhai- és
szaniterfelületen. Kellemes citrom illatú, szagsemlegesítő hatású.

6403 – 1l-es flakon

CITROMOS SZANITERTISZTÍTÓ NO. 2

Könnyen kezelhető a kiöntőflakonnak köszönhetően. Sűrű anyaga miatt hoss-
zantartó hatóerővel rendelkezik, hatékony a lerakódások és a kellemetlen szagok
ellen. Minden WC, pisszoár és bidé tisztítására használható.

4144 – 750ml-es flakon

ECETES WC-TISZTÍTÓ NO. 3



Környezetbarát termékprogram

Kézi mosogatószer. Jó zsíroldó hatású, törölgetés nélküli száradást
biztosít, rendkívül kiadós. Bõrkímélõ tulajdonsága dermatológiailag
tesztelt. Mindenféle edény esetében alkalmazható.

4638 – 1l-es flakon

4637 – 10l-es kanna
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MOSOGATÓSZER

Kellemes citrom illatú folyékony súrolószer. Rendkívül finom szemcséi
révén karcolás nélkül eltávolít minden makacs, lerakódott szennyezõ-
dést. Használata, elsõsorban konyhai és szaniter területeken javasolt.
Felhasználásra kész oldat.

6412 – 500ml-es flakon

CITROMOS SCHEUERMILCH

Kézi mosogatószer kellemes, citrom illattal. Jó zsíroldó hatású, töröl-
getés nélküli száradást biztosít, rendkívül kiadós. Bõrkímélõ tulajdon-
sága dermatológiailag tesztelt. Mindenféle edény esetében alkalmaz-
ható.

6406 – 1l-es flakon

1006 – 10l-es kanna

CITROMOS MOSOGATÓSZER

Folyékony súrolószer. Rendkívül finom szemcséi révén karcolás nélkül
eltávolít minden makacs, lerakódott szennyezõdést. Használata, elsõsor-
ban konyhai és szaniter területeken javasolt. Felhasználásra kész oldat.

4103 – 500ml-es flakon

SCHEUERMILCH NO. 6
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tisztaság a pórusok mélyén



Ipari tisztítószerek
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NOWA CSALÁD TERMÉKEI ÉS HASZNÁLATUK

● alkalmas

❍ korlátozottan alkalmas
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Hatás Használható/ megfelelő pH értékIpari tisztítószerek

Quick DES ● ● ● ● ● ● ● ● ❍ 11,0 11,0

BAC ● ● ● ● ● ● ● ● ● 7,0 7,0

FLA 710 S ● ❍ ● ● ● ● ● 13,0 11,0

GRILL ● ❍ ● 13,0 11,0

GROMAR ● ● ● ● ● 10,0 8,0

ISR 700   ● ● ❍ ● ● ● ● 13,5 11,5

KALK FREE ● ❍ ● ❍ ● ● ● 0,5 2,5

KRC 740 ● ● ❍ ● ● ● ● 12,0 10,0

MR 750 ● ❍ ● ● ● ● ● 13,0 11,0

RHE 720 ● ❍ ● ● ● ● ● 14,0 12,0

SLR 600 ● ❍ ● ❍ ● ● ● 0,5 2,5

SR 760 ● ● ● ● ● ● 13,0 11,0

TANIN ● ❍ ● ● ● ● ● 14,0 12,0

Alkoholos illatmentes gyorsfertőtlenítő spray kis felületekre. 
Alkalmazható az egészségügyben, az élelmiszeriparban és 
a vendéglátásban egyaránt. A DGHM-VAH által bevizsgált.

707878 – 750ml-es flakon

QUICK-DES
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Zsíroldószer valamennyi acél, vas, alumínium, sárga- és vörösréz, cink és
ezüst szerszám, gép és berendezés, valamint üveg, műanyag és festett,
ill. lakkozott felület tisztításához. Különösen alkalmas az élelmiszerfeldolgo-
zó és -elõállító üzemek, valamint a gépipar berendezéseinek tisztítására.
Könnyen old minden zsíros, olajos, gyantás és kormos szennyezõdést.

5782 – 10,5kg-os kanna 5676 – 26,5kg-os ballon

4981 – 210kg-os hordó 2052 – 1050kg-os konténer

FLA 710 S 

Kvaterner-ammónium bázisú semleges felületfertõtlenítõ. Kitűnõ csíras-
zámcsökkentõ, valamint baktericid és fungicid hatással rendelkezik. Vala-
mennyi élelmiszerfeldolgozó üzemben alkalmazhatjuk permetezéses vagy
merítéses eljárással.

1504257 – 30kg-es kanna

BAC

Alkalmas minden makacs szenynyezõdés és ráégett lerakódás hatékony
és gyors eltávolítására. Konvektomatok, elszívók, grill berendezések, ill.
egyéb nemesacél sütõberendezések tisztítására. Felhasználásra kész
oldat.

2826 – 5l-es kanna

GRILL 

A szennyezõdéstõl önműködõen elváló, hideg vízzel használható tisztí-
tószer olajok, zsírok, guminyomok, fehérjelerakódások, korom, stb.
tisztítására. Korróziógátló, anyagkímélõ, gyorsan emulgeálja a szen-
nyezõdéseket. A DEKRA által bevizsgált termék. Valamennyi vízálló
felületen alkalmazható. Különösen alkalmas gépek, berendezések
külsõ tisztítására, ill. járművek motorjainak tisztítására.

4727 – 10l-es kanna

GROMAR



Klórbázisú élelmiszeripari habosító tisztítószer minden lúgálló felület
tisztítására. Tartós habot képez, fertõtlenítõ hatású, kiválóan alkalmas
magas- és alacsonynyomású berendezésekkel történõ felhasználásra.

2154 – 12kg-os ballon

2745 – 35kg-os ballon

5894 – 235kg-os konténer
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ISR 700 

Klórmentes, erõsen lúgos, nem habosodó tisztítószer, fehérje eredetű,
valamint zsíros, olajos szennyezõdések eltávolítására. Az élelmiszerfel-
dolgozó iparban alacsony- és magasnyomású gépekkel, valamint szá-
mítógép vezérlésű CIP-berendezésekkel használhatjuk olajsütõk, pörk-
ölõ szalagok, hevítõk, szeparátorok, tartályok, csõvezetékek és kutter
gépek tisztítására.

2150 – 15kg-os ballon

4256 – 40kg-os ballon

MR 750 

Ládamosószer makacs zsíros és fehérje eredetű szennyezõdések eltá-
volítására. Kitűnõ emulgeáló és szennyhordó képességgel, valamint
magas aktívklór tartalmának köszönhetõen jó fertõtlenítõ hatással ren-
delkezik. Alkalmas magas- és alacsonynyomású berendezésekben,
illetve mosóberendezésekben ládák, kutter kocsik, tartályok, kések,
csizmák és kötények tisztítására.

2151 – 12,3kg-os ballon 4258 – 35 kg-os ballon

4788 – 250kg-os hordó 2055 – 1100kg-os konténer

KRC 740 

Ipari tisztítószerek

Habszegény nagyhatású vízkõoldó vízköves lerakódások eltávolításá-
ra. Használhatjuk mosogatógépek és minden saválló felület tisztításá-
ra. Már igen alacsony alkalmazási koncentrációban is hatékony. Spe-
ciális összetételének köszönhetõen rendkívül Anyagkímélõ.

5796 – 10l-es kanna

3918 – 36kg-os kanna

1896 – 240kg-os hordó

KALK FREE 
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Ásványi, növényi és állati olajok, ill. zsírok könnyű és gyors eltávolítá-
sára. Habszegény és semleges illatú. Alkalmazható minden lúg- és
vízálló padlóburkolaton, ill. berendezési tárgyon.

3973 – 10l-es kanna

4650 – 200l-es hordó 

2257 – 100l-es konténer 

TANIN

Folyékony füstgyanta eltávolító. Könnyen old minden kátrány, füstgy-
anta, zsír és fehérje eredetű szennyezõdést. Minden kifejezetten lúgál-
ló élelmiszeripari felület tisztítására használhatjuk. Kiválóan alkalmas
magas- és alacsonynyomású berendezésekkel való használatra. Alkal-
mazása során tartós, tömör habot képez, fertõtlenítõ hatású.

2155 – 13,2kg-os kanna

2747 – 38kg-os ballon

6101 – 250kg-os konténer

RHE 720

Savas élelmiszeripari habosító tisztítószer. Leoldja a zsírt, vízkövet, meszes,
szappanos szennyezõdést, rozsdalerakódást és egyéb ásványi szennyezõ-
déseket. Saválló felületek tisztítására használható. Megfelelõ krómozású
armatúrán korróziót nem okoz. Fertõtlenítõ hatású, alkalmazhatjuk magas-
és alacsonynyomású berendezésekkel.

2156 – 12kg-os kanna

2745 – 35kg-os ballon

4494 – 234kg-os konténer

SLR 600

Gyorsan ható, klórmentes habosító tisztítószer kitűnõ fehérje- és zsíroldó
tulajdonságokkal. Alkalmazása során tartós, tömör habot képez. Kiválóan
alkalmas habosító berendezésekkel illetve alacsony- és magasnyomású
mosókban az erõsen szennyezett, lúgálló felületek tisztítására az élelmis-
zerfeldolgozó üzemekben.

2152 – 14,2kg-os ballon

4255 – 40kg-os ballon

6017 – 250kg-os konténer

SR 760
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INGYEN
eszköz

INGYEN
szolgáltatás

Veszteség és 
hulladék NÉLKÜL

Raktározás 
NÉLKÜL

✓

✓

✓

✓

TEKINTÉLYTEKINTÉLY

A tisztaság munkamódszer kérdése.

A raktározás kora lejárt – felváltotta a „tisztításerő 
gombnyomásra“ technika!

A Prestige segítségével sokkal egyszerűbben és hatékonyabban
dolgozhatunk, hiszen a tisztaság így előny és előrelépés is egyben.
Haladnunk kell az idővel, a tényak a Prestige mellett szólnak!



Ügyelünk a részletekre
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Törlőkendők és tartozékok



TÖRLŐKENDŐK ÉS TARTOZÉKOK ÁTTEKINTÉSE

Törlőkendők

TANA LOCHTUCH natúr

TANA MICROTOP kék/piros

TANA ÖKO-SCHWAMMTUCH kék/sárga/zöld/piros

TANA SOFTTUCH kék/sárga/piros

TANA VLIESTUCH kék/sárga/piros

Zubehör

Kiöntőcsap

INOX fertőtlenítőszer-adagoló

Adagolófej

Adagolópumpa

Kiöntőcsap

Adagolófej kis mennyiséghez

Üres flakon

Mérőpohár

Ultan clean mop; ultan speed mop

Quick&Easy

habpisztoly

Szappanadagoló

Ultan Speedster eszköz-rendszer

Szóróflakon

Zárókulcs

Acélgyapot korong finom/durva

TANA DOS 1/2/3

Time DOS 1

Turbo DOS

57

Minden megoldáshoz
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Nagy víz- és nedvességfelvevő-képességű lemosókendő konyhai, étter-
mi és egyéb területek nedves felületeinek tisztításhoz.

5654 – natúr

TANA LOCHTUCH

Frottír hatású mikroszálas kendő kiváló szennyeződés-eltávolító
képességgel. Könnyen kicsavarható. Kék kendő: szekrények, aszta-
lok, berendezési tárgyak, tükrök, üvegfelületek tisztítására Piros
kendő: Szaniterhelyiségek berendezéseinek tisztítására.

3717 – kék kendő

4030 – piros kendő

TANA MICROTOP

Törlőkendők és tartozékok

TÖRLŐKENDŐK

Nagy víz- és nedvességfelvevő-képességű lemosókendő konyhai, étter-
mi és egyéb területek nedves felületeinek tisztításhoz.

5051 – kék kendő

5052 – sárga kendő

2451 – zöld kendő

5050 – piros kendő

TANA ÖKO-SCHWAMMTUCH



Nagy víz- és nedvességfelvevő-képességű puha kendő konyhai, éttermi
és egyéb területek nedves felületeinek tisztításhoz.

3494 – kék

3493 – sárga

3710 – piros
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TANA SOFTTUCH

Speciális hurkolással készült kendő tartós használatra kiváló nedves-
ségfelvevő-képességgel. Mosogatáshoz, takarításhoz és szárazra tör-
léshez is ajánlott.

3492 – kék

3490 – sárga

3489 – piros

TANA VLIESTUCH

Minden megoldáshoz

TARTOZÉKOK

Lecsavarható kiöntő 10l-es kannához.

4508

KIÖNTŐCSAP
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Lecsavarható adagolófej 1l-es szerek gyors és pontos adagolásához.
Az adagolt mennyiség: 10ml

4516

ADAGOLÓFEJ

5l és 10l-es kannákra szerelhető pumpa tisztító- és fertétlenítőszerek
egyszerű és gyors adagolásához. Adagolt mennyiség: 20ml/pumpálás.

4511

ADAGOLÓPUMPA

Higiénikus kézmosáshoz és kézfertőtlenítéshez. Használható Handak-
tív, Handcare és Lavamani Rosé termékekhez.

6527 – 500ml-es üres adadoló

6526 – 1l-es adagoló

INOX (ROZSDAMENTES) FERTŐTLENÍTŐSZER-ADAGOLÓ

200l-es hordókra szerelhető pumpa-csap tisztító- és fertétlenítőszerek
egyszerű és gyors adagolásához.

4505

KIÖNTŐCSAP

Törlőkendők és tartozékok
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Minden megoldáshoz

Lecsavarható adagolófej 1l-es szerek gyors és pontos adagolásá-
hoz. Az adagolt mennyiség: 2ml

6527

ADAGOLÓFEJ KIS MENNYISÉGHEZ

1l-es flakon zárókupakkal.

2452

ÜRES FLAKON

250ml befogadóképességű adagolópohár tisztító-, ápoló- és fertőt-
lenítőszerek kiméréséhez.

2453

MÉRŐPOHÁR

Clean háromféle száltípusból készült speciális mophuzat napi takarítás-
hoz optimális szennyeződésfelvevő-képességgel.

Speed bevonatoláshoz, waxoláshoz kifejlesztett mophuzat. Speciális
szálszerkezetének köszönhetően megkönnyíti az emulziók és diszperzi-
ók elosztását és felvitelét, így adott időn gyorsabb munkavégzést tesz
lehetővé.

2678 – Ultan Clean

2669 – Ultan Speed

ULTAN CLEAN ÉS ULTAN SPEED MOP
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Higiénikus kézmosáshoz és kézfertőtlenítéshez.
Használható Handaktív és Handcare termékekhez.

1830 – 500ml fehér

1829 – 1l fehér

1832 – 500ml átlátszó

1831 – 1l átlátszó

SZAPPANADAGOLÓ

Speciális eszközrendszer gyors és egyszerű takarításhoz; bevonatolás-
hoz. Alkalmazható minden takarítási rendszerben és takarítócsoportban.
Bővebb információ a technikai adatlapon.

2659

ULTAN SPEEDSTER ESZKÖZ-RENDSZER

Törlőkendők és tartozékok

Szórófejes rendszer, mellyel könnyen, gyorsan és biztosan
adagolhatóak a Q&E termékek.

6006

Szórófejes rendszer, mellyel könnyen, gyorsan és biztosan
adagolható az Apesin Universal.

4853

QUICK&EASY 

Alkalmazható vízszintes és függőleges felületekre történő habszőnyeg-
felvitelre. Az adagolási mennyiség igény szerint állítható. Normál vízc-
saphoz csatlakoztatható. Tartalmazza a mosófuvókát, rozsdamentes
fém záróegységet és a kuplungot. 

5727

HABPISZTOLY 2,8 L



Alkalmazható mindenféle szóróflakonos rendszerben 
használt tisztítószerhez.

2454

SZÓRÓFLAKON

200l-es Tana hordó egyszerű nyitásához és zárásához.

1502456 – 1 Stk.

ZÁRÓKULCS

Acélpad természetes kövek kristalizálásához.

4512 – finom

4513 – durva

ACÉLGYAPOT KORONG FINOM/DURVA

Minden megoldáshoz

63
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Törlőkendők és tartozékok

Adagolóállomás. Könnyen nyomonkövethető rendszer, egy, két,
három fázisban használható, gyorsan utántölthető.

4040 – DOS1

4041 – DOS2

4042 – DOS3

TANA DOS 1/2/3

Idő- és mennyiségszabályozós adagolóállomás. Előzetesen beállítha-
tóak a kívánt szermennyiségre pl. törlőkendők vagy mopok előkondí-
cionálásához.

6379 – Time DOS1

TIME DOS 1

Idő- és mennyiségszabályozós adagolóállomás. 

6510 – 200l

2277 – 640l

TURBO DOS



Minden megoldáshoz
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A Tana komplett megoldásokat kínál minden tisztítástechnológiai feladatra

3M – tartozékrendszer

Vermop – Takarítókocsik és -eszközök



Padlópurkolatok

különféle 
padlóburkolatok

Kórházi 
berendezések

Műtő- és 
kezelőberendezések

Műtő- és 
kezelőberendezések

Csempék és 
mosdók

Csempék és
kádak

Fürdők és 
zuhanyozók

Fizikoterápiás 
berendezések

Uszodai felületek

Konyhai 
berendezések

Konyhai 
kellékek

Konyhai
munkafelületek

Kórházi ágyak

WCülőkék

Manuális módszerek
nedves takarításhoz

Vizes és nedves 
gépi takarítás

Egytárcsás 
súrológépek paddel

Egytárcsás súrológépek
és vízszívók

Szóróflakonos 
rendszer

Fali adagolók

Szoláriumok

Válaszfalak

Fitness-eszközök

Közvetlen szóró-rends-
zeres felhasználás

Közvetett szóró-
rendszeres felhasználás

Manuális takarítás 
súrolóval

Magasnyomású 
berendezés használata

töményen felvinni

Magas nyomású gép
használata

Tisztító- és high-speed
technikáknak megfelelő

Szórófejes tisztítási 
technikák

Kórházi 
padlóburkolatok

Speedster

Vezetőképes burkolato-
kra alkalmazható

Lemosható 
felületek

bútor

Finomkőből készült
csempék

Hulladékgyűjtők

Üveg- és 
tükörfelületek

Talalókocsi

Bidét

Wc-csészék

Pisszoár

Pisszoár-sorok

Mosdókagylók

Kéz- és bőrápolás

Kezek

Közösségi 
zuhanyozók

Kézi 
mosogatás

Edények és 
üvegek

Evőeszközök

Munkafelületek

Grill

Raktár-épületek

Fritőzök és 
sütőlapok

Szállítótartályok

Tartálytisztító 
gépek

Tartályok gépi 
takarítása 

Gyártóegységek

Alacsony nyomású tisz-
títógépek, gőzborotvák

Élelmiszerfeldolgozó
üzemek

Élelmiszerfeldolgozó
üzemek

Élelmiszerfeldolgozó
üzemek

Motorok és 
gépegységek

Rozsdamentes 
sütőegységek  

Mosogatógépek

Fűtőtestek

Vízmelegítők

Gyártóberendezések

Két komponenses
rendszer

Sportpadlók

Első ápolás 
zárópolírozással

Rozsdamentes acélból
készült felületek

Extrakciós 
tisztítógépek

Rozsdamentes edények
és munkapultok

Automata 
súrológépek

Manuális 
nedves takarítás

Fa-, laminált- és
paraffelületek

Nedvességálló 
felületek

Szövetpades 
eljárás

Textilfelületek

Textilburkolatok

Rágógumi-eltávolítás

Folteltávolítás

Szóró- és extrakciós
tisztítógép

Gépi samponozás

Samponozás és 
vízfelszívás

Szárazporos 
szőnyegtisztítás

Szárazporos 
eljárás

Por eltávolítás

Üveg- és 
ablaktisztítás

Irodai berendezések,
felületek

Lemosható 
felületek tisztítása habbal

Üveg- és ablaktisztítás
habbal

Irodai berendezések,
felületek

töményen felvinni 
padlóbevonatként

Pontokénti folteltávolítás
szóróflakonos rendszerrel

Üveg- és ablaktisztítás
szóróflakonos rendszerrel

Lemosható felületek tisz-
títása szóróflakonos
rendszerrel

Fémes és eloxált 
felületek

Rozsdamentes acélből
készült ajtók

Rozsdamentes acélből
készült pultok

Vízálló berendezések

Konyhai és élelmiszerfel-
dolgozó részlegek mun-
kafelületei
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