
LINAX complete

Informacje o ekorozwoju

Zgodność z zasadami
zrównoważonego rozwoju

EMAS:
■ Stała redukcja wpływuna

środowisko
■ Roczny raportdot.

ekorozwoju
■ Zarządzanie energiąi

wodą
■ Sprawiedliwośćspołeczna

DIN ISO 14001:
■ Stała redukcja odpadów

i emisji CO2 oraz
oszczędne zużycie energii,
wody i materiałów

DIN ISO 50001:
■ Stałe usprawnianie

zarządzania energią:
skuteczność, wydajność,
bezpieczeństwo,
użytkowanie i zużycie

Karta A.I.S.E.:
■ Bezpieczne i

zrównoważone
wytwarzanie środków
czyszczących

DIN ISO 9001:
■ Connuous improvement

of management
processes and customer
sasfacon

■ Established quality
management system in
product development
and producon

Silny środek do usuwania powłok z podłóg

■ Skuteczny i opracowany w trosce o środowisko

Bezpieczeństwo użytkowników i środowiska przy maksymalnej skuteczności czyszczenia

■ Developed to fulfil the Austrian Ecolabel
■ Calkowite zaniechanie stosowania toksycznych i szkodliwych materiałów
■ Skuteczniejszy od innych produktów przy niższym stężeniu

Całkowita biodegradowalność
■ LINAX complete wraz z wszystkimi składnikami jest całkowicie biodegradowalny, co potwierdził test

mineralizacji przeprowadzony przez akredytowaną organizację zgodnie z normą OECD 302*

*więcej informacji znajduje się na stronie www.wmprof.com

Wykorzystanie zasobów odnawialnych – stałe zwiększanie stosowania surowców wtórnych
■ Do produkcji w dużej mierze wykorzystuje się odnawialne surowce i zasoby energii, pochodzącej

nawet w 100% ze źródeł hydroelektrycznych, słonecznych i geotermalnych
■ Odpowiedzialne gospodarowanie wodą dzięki własnemu oczyszczaniu wody i ścieków

Całkowita przejrzystość – kompletny wykaz składników
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne (alkilosiarczan sodu), niejonowe środki powierzchniowo czynne (addukt
alkoholu tłuszczowego EO), mydło (olej kokosowy)
Składniki specyficzne: woda, eter glikolowy

Tradycyjna niemiecka jakość – motor trwałego rozwoju Twojej firmy
■ Od 25 lat pionier w dziedzinie ekorozwoju produktów
■ Inteligentne rozwiązania z zakresu higieny gwarantujące rentowny wzrost
■ Zaufana marka

Profesjonalne szkolenie dla personelu i wsparcie na miejscu
■ Kompleksowe przekazanie wiedzy przez wykwalifikowanych konsultantów
■ Dopasowane do potrzeb plany higieny i zalecenia dot. czyszczenia umożliwiające optymalizację

procedur biznesowych i procesów czyszczenia
■ Większa wartość usługi i lepsza reputacja firmy



LINAX complete

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozowanie zgodnie
z zastosowaniem i
stopniem zabrudzenia.
Stosować się do
poniższych instrukcji.
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L Czyszczenie głębokie:
nakładać na podłogę,
maks. 30 m² naraz,
pozostawić na 10 min. 

Wyczyścić podłogę
szorowarką
jednotarczową
lub szczotką do
szorowania. 

usunąć brud i stare
warstwy polimerowe
odkurzaczem
piorącym. 

Dokładnie przetrzeć
wilgotnym mopem.
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L Renowacja podłogi:

Spryskać podłogę i
wyczyścić maszyną
jednodyskową z
odpowiednim padem.

Silny środek do usuwania powłok z podłóg
■ Skuteczność ■ Szybkie działanie ■ Bez spłukiwania

Profil produktu

■ LINAX complete to silny środek do usuwania powłok z podłóg, posiadający austriacki znak ekologiczny. Nadaje się do
usuwania wszelkiego rodzaju powłok polimerowych. Jest też doskonały do usuwania powłoki LONGLIFE complete.

■ LINAX complete ma bardzo silne działanie także w przypadku trwałych warstw pielęgnacyjnych lub nadmiernie
pielęgnowanych podłóg. Można go stosować także na podłogach wrażliwych na związki alkaliczne.

■ Spłukiwanie i neutralizacja podłogi nie są konieczne, dzięki czemu oszczędzany jest czas i naturalne zasoby.
■ LINAX complete zapewnia lepsze bezpieczeństwo dzięki właściwościom antypoślizgowym podczas usuwania powłok.
■ LINAX complete został opracowany z poszanowaniem naturalnych cykli biologicznych i tym samym przyczynia się do

odpowiedzialnego działania na rzecz przyszłych pokoleń.

Miejsce aplikacji

■ Środek LINAX complete jest odpowiedni do uniwersalnego zastosowania na wszystkich podłogach odpornych
na działanie wody. W szczególności nadaje się do usuwania powłok z podłóg elastycznych, takich jak PCW,
linoleum, kauczuk i inne specjalne materiały z tworzyw sztucznych, a także z podłóg twardych, takich jak kamień i
zabezpieczone podłogi drewniane.

■ LINAX complete może być stosowany metodą rozpylania na podłogach olejowanych, woskowanych lub
zabezpieczonych drewnianych.

■ Nie należy stosować na podłogach z laminatu i korka.
■ Używać wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach. Zapewnić dobrą wentylację podczas i po zakończeniu

czyszczenia w danym miejscu.

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska

Bezpieczeństwo: Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie
mieszać z innymi produktami. Podczas stosowania produktu należy nosić zalecaną odzież ochronną. Szczegółowe
informacje patrz karta techniczna.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Wrażliwy na działanie
mrozu.
Ochrona środowiska: Do specjalnych pojemników na odpady wrzucaj wyłącznie puste opakowania. Właściwe
dawkowanie oszczędza koszty i zmniejsza do minimum wpływ na środowisko.

Dostępne opakowania

Kod produktu 712655  2 x 5 L

Wartość pH 10

Zaufany partner

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Polska Sp. z o.o. ul., Londyńska 4/4, 03-921 Warszawa, www.wmprof.com | + 48 22 771 46 71


