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Reinigings-
     systemen

Een tevreden gast komt terug!

De tevredenheid van gasten wordt door vele aspecten beïnvloed. Daarom is het belangrijk voor de manager om 
aandacht te besteden aan de kwaliteit, hygiëne en reinheid van de inrichting. 
Er zijn talrijke producten en gebruiksmogelijkheden: welke zijn geschikt voor u? 
Met deze folder willen wij u een visueel productoverzicht geven waarin de verschillende toepassingen aan u 
worden voorgelegd. 

Tana Professional ontwikkelt sinds 40 jaar reinigings- en onderhoudsproducten voor de professionele markt. 
Wij hebben een ruim assortiment van ecologische en gebruiksvriendelijke producten voor oppervlakte, vloer- en 
keukenreiniging. Al onze green care producten beschikken over ecologische certificaten. 

Legende: 

De kleur in de cirkel staat voor de productserie geschikt voor deze toepassing.
Voor een oppervlak, kunnen verschillende producten gebruikt worden, afhankelijk van uw werkmethode en voor-
keur.

green care

Floor & Surface Cleaner

Zitrotan

Glass & Window Cleaner

–

Grease E3

Ready to use

Sprinter Multiclean

Sprinter Sanicid

Sprinter Vit

Apesin Spray

Sprinter Grease

Concentraten

AZ 70

BR 75

Vitre-Vit

Apesin pools

Superclean

Allesreiniger

Sanitairreiniger

Glasreiniger

Ontsmetter & Reiniger

Ontvetter
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Toepassing

Beschermde linoleum (bv. Topshield)

Linoleum

Beschermde PVC (bv. PU)
PVC

Voldoet aan de Green Key* normen

Rubber

Rubber met parifinelaag

Verzegeld parket

Geolied parket

Parket behandeld met boenwas

Laminaat

Graniet (meestal zuurbestendig)

Marmer (niet zuurbestendig) Lei

Terras, betontegels

Geglazuurde tegelvloer

Keramische tegel
Glas

Acryl, Plexiglas

Edelstaal

Kunststof (zuurbestendig)

Porselein, Keramiek

 1 Floor & Surface Cleaner ✔	 +	 +		 +	 +		 +		 +	 +		 		 		 	 +	 +		 +	 +		 +		 +	 +	 +		 +		 +	 +

	 2 Zitrotan ✔	 +	 +		 		 		 		 		 				 		 	 + – – – +		 +	 + – +		 +	 +

 3 Glass and Window Cleaner ✔ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 – – –	 –	 +	 – +	 – +		 +	 +

 5 Grease E3 ✔	 +	 +	 – – –	 –	 – – –	 –	 +	 +			 +		 +	 +		  – +		 +	 +

 6 Toilet Cleaner Lemon ✔ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 + – – –	 +		 +	 +	  +		 		 +

 7 Floor Cleaner S ✔	 +	 +		 +	 +		 +	 +		 +	 +	 +	 	 +	 +		 +	 +		 		 –		 	 –		 	 	 

 8 Stripper ✔	 +	 +		 +	 +		 +	 +		 +		 		 	 +	 +		 +	 +		 +	 +		 +	 +	 –		 +	 +		 

 9 Floor Polish ✔	 +	 		 +		 		 +		 –		 +		 – – –	 –	 +		 –		 +		 – – –	 –	 – – –

 10 Manudish ✔	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 +		  +		 +	 +

 16 Soft Sensation ✔	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 
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Legende: +  = Toepasbaar 
  = Gedeeltelijk toepasbaar
 –  = Niet toepasbaar
   = Niet aanbevolen voor dit type materiaal 

*Green Key is een internationaal keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, die serieus en controleerbaar bezig zijn met 
duurzaamheid, MVO, met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.            www.greenkey.nl • www.green-key.org 

 

 1 Sprinter Multiclean 	 +		 +	 +		 +		 +	 +		 	 +		 +	 +		 +		 +	 +	 +		 +		 +	 +		 –		 +		 +	 +

 2 Sprinter Sanicid  +	 +		 		 +		 		 		 	 		 		 		 +		 –		 –	 –	 +		 +	 +		 –		 +		 +	 +

 3 Sprinter Vit  	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 –		 –		 –	 –	 +		 –		 +		 –		 +		 +	 +

 4 Apesin Spray  +		 +	 +	 +		 		 		 	 +	 +		 +	 +		 +		 +	 +	 +		 +	 +		 –		 +		 +	 +

 5 Sprinter Grease  +	 +		 		 		 +		 +	 +		 		 	 +		 +	 +	 +		 +	 +	 +		 +	 +		 +		 +	 +

 11 Sprinter Power  +		 +	 +		 		 		 		 		 –	 +		 +	 +		 +		 +	 +		 +		 +	 +		 –		 +		 +	 +

 12 Flex-Ex top  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 

 13 TTR 86  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	  

 1 AZ 70  +		 +	 +		 +		 +	 +		 +	 		 		 		 +		 +		 +	 +		 +	 +		 +		 –		 		 +	 +

 3 Vitre-Vit  	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 –		 –		 –	 –	 +		 –		 +		 –		 +		 +	 +

 4 Apesin pools  +	 +	 		 		 		 		 	 	 	 			 +		 –		 –	 –	 +	 +		 +		 –		 +		 +	 +

 5 Superclean  +		 +	 +		 +		 +	 +		 +	 		 		 		 +		 +	 +		 +	 +	 +		 +		 –		 	 +	 +

 14 BR 75  +	 +	 		 		 		 		 	 	 	 			 +		 –		 –	 –	 +	 +		 +		 –		 +		 +	 +

 15 Apesin Daily  +		 +	 +		 +		 +	 +		 +	 +		 		 		 +		 +		 +	 +		 +	 +		 +		 +		 +	 +		 +

 17 SR 13  +		 +	 +		 +		 +	 +		 +	 		 		 		 +		 +		 +	 +		 +	 +		 +		 –		 		 +	 +

 18 Deep Clean ceram  	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 +		 +		 	 +	 +		 +		 	 	 	 		 +

 19 Clean extreme  +		 +	 +		 +		 +	 +		 +	 		 		 		 +		 +		 +	 +		 +	 +		 +		 –		 		 +	 +

 20 Innomat A  +		 +	 +		 +		 +	 +		 +	 		 		 		 +		 +		 +	 +		 +		 	 	 		 	 	 	

 22 Tawip  +		 +	 +		 +		 +	 +		 +	 		 		 		 +		 +		 	 +	 –		 –	 –	 –		 –	 –		 

 23 Equinox  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 

 24 Lavamani Rosé  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 	 	 	 

 25 Lamitan  +		 +	 +		 +		 +	 +		 +		 +	 +		 +		 +	 + +	 +	 	 		 –		 –	 –		 	 

 26 Energy Bar  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 +	 –	 +	 	 +



Floor & Surface Cleaner
Neutrale allesreiniger voor 
vloeren en oppervlakken, 
sop- en sproeimethode. 
Heeft een zeer goede 
reinigende werking, ook 
tegen olie en vetvlekken, 
geschikt voor vele 
materialen. Hoge huidver-
draagzaamheid. Langdurige 
sinaasappelgeur. 

Zitrotan
Kalkoplossende zure 
sanitairreiniger op basis 
van citroenzuur. Intensief 
reinigende werking bij 
typische vervuilingen zoals 
kalk, roest, zeepresten enz.
Laat geen strepen of sluiers
achter. Onderdrukt onaan-
gename geuren.

Glass & Window Cleaner
Ecologisch geformuleerde 
glasreiniger op basis van 
gist ethanol (spiritus). 
Verwijdert krachtig alle 
door de omgeving ver-
oorzaakte vuilafzettingen, 
vettige neerslag en nicotine 
van alle glas- en spiegelop-
pervlakken zoals vensters, 
spiegels, vitrinekasten enz. 
pH-neutraal en mild voor 
de huid.

Grease E3
Lost snel en effectief olie-
vlekken en droge, ingebakken 
of verkoolde vetvlekken op, 
op alle water- en alkaline-
bestendige vloeren en 
oppervlakken in het 
keukenmilieu (werkbladen, 
fornuizen, snijmachines, 
afzuigkappen…) en de 
schoonmaak van stoom-
ovens. Gemakkelijk te 
gebruiken, het mag puur of 
verdund gebruikt worden,
met een vernevelaar, sproei-
machine of hogedrukreiniger. 
Vrij van parfum.

Toilet Cleaner lemon
Zure toiletreiniger op basis
van natuurlijke oplosmidde-
len. Reinigt en verwijdert 
vuil en kalkafzettingen in 
wc's en urinoirs. Gemakke-
lijk en snel aan te brengen 
dankzij de handige fles met 
schuine gietmond. Door zijn 
dikvloeibare samenstelling 
hecht het product zich 
beter aan de wanden.

Bar/Restaurant
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NO

RDIC ECOLABEL NO

RDIC ECOLABEL

Floor Cleaner S
Vloerreiniger voor gebruik 
in schrobzuigautomaten 
of voor manueel gebruik. 
Garandeert het snel en 
probleemloos verwijderen 
van hardnekkig vuil. De 
natuurzeep in dit product 
(op basis van kokosolie) 
beschermt de vloeren 
tegen slijtage en vergemak-
kelijkt het onderhoud. 
Bovendien heeft dit 
product een antistatische 
en antislipwerking. 

Stripper
Hoogwaardige stripper op 
basis van stoffen met een 
gering milieueffect. Vrij van 
fosfaten, NTA, EDTA conser-
veermiddel en parfum. 
Uitermate geschikt voor alle 
vloerbedekkingen dankzij 
zijn lage pH-waarde. Vrij van 
gevaarsymbool, verwijdert 
probleemloos meerdere 
lagen van polymeerfilm, bv. 
van Floor Polish.

Floor Polish
Hoogwaardige dispersie die 
beantwoordt aan strenge 
milieueisen. Vrij van zink, 
TBEP, fluor- en silicone-
oppervlakteactieve stoffen. 
Maximale materiaalvriende-
lijkheid. Zeer mooi visuele 
resultaten met een hoog-
glans. Hoge slijtvastheid. 
Gemakkelijk verwijderbaar.

Manudish
Milieuvriendelijk vaatwas-
middel met een sterk 
ontvettende werking. 
Doeltreffend in geringe 
doseringen. Klinisch 
bewezen huidvriendelijk-
heid. Geschikt voor alle 
soort vaatwerk.

Soft Sensation
Milieuvriendelijke handwas-
lotion bestemd voor het 
regelmatig wassen van de 
handen (dermatologisch 
getest). Langdurig verzor-
gend effect. Beschermt de 
huid tegen uitdroging. 
Discrete en aangename 
bloemengeur. Erkend als 
hypoallergeen product 
volgens HRIPT (Human 
Repeat Insult Patch Test). 
Zonder kleurstof.

Ontvangst
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Sprinter Multiclean
Gebruiksklare en veelzijdig inzet-
bare allesreiniger, voor het snel en 
gemakkelijk verwijderen van alle 
soorten verontreinigingen. Geschikt 
voor de dagelijkse onderhouds-
reiniging van alle afwasbare, gladde 
en glanzende oppervlakken.

Sprinter Sanicid
Gebruiksklare zure sanitairreiniger 
voor het snel en moeiteloos ver-
wijderen van alle verontreinigingen 
die in het bad- en sanitairbereik 
voorkomen, zoals bv. kalkresten, 
watervlekken en zeepresten. 
Geschikt voor zuurbestendige 
materialen.

Sprinter Vit
Gebruiksklare en veelzijdig inzet-
bare alcoholreiniger, geschikt 
voor het gebruik op alle glazen 
en gepolijste oppervlakken, zoals 
vensters, spiegels, glazen vitrine-
kasten, autoruiten enz., zowel 
binnen als buiten. Ook ideaal voor 
het reinigen van hoogglanzende 
oppervlakken, zoals bv. graniet.

Apesin Spray
Reiniger op basis van alcohol. 
Kleurloos, aangenaam parfum, 
zonder gevaar voor de huid. 
Bevat geen chloor, aldehyde of 
fenol. Voor alcoholbestendige 
apparaten, meubels en opper-
vlakken.

Slaapkamer
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Sprinter Grease
Gebruiksklare allesreiniger voor 
een snelle en probleemloze 
verwijdering van alle keukenvuil. 
Verwijdert vuil en vetresten en 
waarborgt een perfect reinigings-
resultaat zelfs op hardnekkig vuil, 
terwijl de glans van de gereinigde 
oppervlakken volledig wordt 
bewaard. 

Sprinter Power
Gebruiksklare, snel werkende en 
krachtige kunststofreiniger, die 
alle soorten vuil zoals minerale, 
dierlijke of plantaardige vetten, 
vingerafdrukken, nicotine, cosme-
ticaresten, schoenpoets en losse 
metalen deeltjes eenvoudig en 
moeiteloos oplost. Geschikt voor 
het gebruik op alle matte, hoog-
glanzende en geprofileerde 
kunststofoppervlakken.

Fleck-Ex top
Universeel ontvlekkingsmiddel dat 
alle in water en oplosmiddelen 
oplosbare vlekken verwijdert, 
voorkomend op tapijten, matten 
en textielen, zowel in synthetische 
als natuurlijke vezels. Reinigt snel 
en laat het textiel niet krimpen. 
Geschikt voor wol, katoen, viscose, 
zijde, polyacryl, polyester en ook 
velours.

TTR 86
Droog reinigingsmiddel voor 
tapijten en matten. Ideaal voor het 
regelmatig reinigen van tapijten 
van natuurlijke en synthetische 
vezels in grote oppervlakken. 
Wordt ook gebruikt op elke plaats 
waar een vochtige reiniging niet 
mogelijk is.

Sanitair 

24

14

14 15

4

5 11 12 13

3

16

1 

2

2

2

2

23



Wellness
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AZ 70
Voor het reinigen van grote 
oppervlakken op plaatsen waar 
hygiëne en zuiverheid belangrijk 
zijn. Zeer doeltreffend reinigings-
middel, zelfs in kleine concentra-
ties. Bevat geen oplosmiddelen. 
Aangenaam parfum. Mild voor de 
huid. Geschikt voor manueel en 
machinaal gebruik. Ideaal voor 
waterbestendige oppervlakken. 

Vitre-Vit
Reinigingsmiddel op alcoholbasis. 
Uitstekend bevochtigend en reini-
gend effect. Het actieve schuim 
bereikt zelfs moeilijk bereikbare 
plaatsen en laat een gemakkelijke 
snelle en voordelige reiniging toe. 
Reinigt alles zonder de opper-
vlakken aan te tasten en zonder 
sporen na te laten. Aangenaam 
parfum.

Apesin pools
Multifunctionele ontkalker en 
ontvetter voor douches, sanitaire 
ruimten en rond zwembaden. 
Verwijdert gemakkelijk urinekristal-
len, kalk- en zeepaanslag. Reinigt 
aangekorst vet- en albumine aan-
slag. Eenvoudige en moeiteloze 
resultaten in combinatie met het 
inschuimapparaat.

Superclean
Polyvalent detergent-ontvetter voor 
alle reinigingstoepassingen in de 
voedingsomgeving en toepasbaar 
op de meeste wasbare oppervlak-
ken. Geschikt voor zowel manueel 
als mechanisch gebruik. Zeer 
aangename citroenparfum.
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Kleedkamer
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BR 75
Periodieke ontkalker voor sanitair. 
Lost kalk, urinekristallen, verkorst 
vuil, roestvlekken en cementsluier 
op. Geen gevaar voor corrosie van 
verchroomde delen. Ontgeurt. Voor 
zwembaden, toiletten, urinoirs, 
badkamers en douches, tegels en 
sanitairporselein bestand tegen 
zuren in privé- en openbare 
gebouwen. 

Apesin Daily
Gecombineerd desinfectie- en 
reinigingsmiddel. Vloeren, wanden, 
meubilair en oppervlakken in ruim-
ten bestemd voor het verblijf van 
mensen. Bijzondere aandacht is 
geboden bij gebruik aan de randen 
van het zwembad. Het product 
mag niet in het zwembadwater 
terecht komen.

SR 13
Universele interieurreiniger op 
basis van alcohol voor alle wa-
terbestendige vloeren (bv. PVC, 
linoleum, steen, enz.) maar ook 
vloeren behandeld met emulsies 
en dispersies die vochtbestendig 
zijn. Voordelig in het gebruik. 
Reinigt de materialen op een 
grondige wijze zonder ze te be-
schadigen en zonder sporen 
of aanslag na te laten. 

Deep Clean ceram 
Grondige alkalische reiniger voor 
volkeramische stenen en kerami-
sche tegels. Dringt snel door tot 
in de diepste en fijnste poriën 
en brengt zo de diep liggende en 
vastgehechte vervuiling naar 
boven. Problematische vervui-
lingen, zoals verhardingen of 
hardnekkige vetlagen, worden 
zo opgelost en verwijderd.
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20 22

Clean extreme
Hoge prestatie reiniger voor 
waterwerende oppervlakken. 
Uiterst efficiënt dankzij de sterke 
oppervlakteactieve kracht. Uiterst 
zuinig dankzij het gebruik van 
kleine concentraties (vanaf 0.25%). 
Geschikt voor manueel en 
machinaal gebruik.

Innomat A
Complexbindervrije alcoholreiniger, 
voor een streepvrije reiniging van 
glanzende oppervlakken. Geschikt 
voor machinale en manuele onder-
houdsreiniging van glanzende, 
gepolijste natuurstenen vloeren 
als ook geglazuurde en niet-
geglazuurde tegels.

Tawip
Multifunctioneel vloerverzorgings-
middel op polywasbasis. Diepe 
reiniging en onderhoud in één 
enkele bewerking. Laat een 
beschermend residu na dat de 
herbevuiling verhindert en het 
verdere onderhoud vergemakkelijkt. 
Antislip. Huidvriendelijk. Voor 
linoleum, PVC, rubber, PVA, natuur- 
en kunststenen en verglaasde 
parketvloeren.

Equinox
Onderhoud en bescherming voor 
geborsteld roestvrij staal in 
de keuken maar ook in liften, 
trappen… Geeft glans aan uw 
geborstelde inox. Elimineert 
vervuilingen (watervlekken, 
vingerafdrukken, stofdeeltjes…). 
Slechts weinig product nodig om 
terug glans te geven op grote 
vlakken.

Fitness
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Lavamani rosé
Handwaslotion. Reinigt bevuilde 
handen zonder de natuurlijke 
bescherming van de huid aan te 
tasten. Vrij van zeep en logen. 
Beschermt de huid tegen het 
uitdrogen en kloven door de 
aanwezigheid van voedende en 
vochtregulerende substanties. 
Aangenaam geparfumeerd.

Lamitan
Impregnerend reinigingsmiddel 
voor vloerbekledingen uit hout, 
laminaat en kurk. Vormt een 
onzichtbare beschermlaag die 
het oorspronkelijk aspect van de 
vloer niet beïnvloed. Bij regelmatig 
gebruik wordt de vloerbekleding 
vochtwerend. 

Energy Bar
Reinigingsconcentraat voor alle 
soorten glazenwassers die voor 
een grondige en tegelijk materiaal-
vriendelijke reiniging van de vaat 
zorgt. De complexvormers verminde-
ren de hardheid van het water en 
voorkomen zo kalkaanslag. Tast de 
vaat en het toestel niet aan.

Kantoor
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www.wmprof.com
www.green-care.eu

Werner & Mertz Benelux sa/nv
 Drève Richelle 161K  ·  B- 1410 Waterloo  ·  Tel. +32 (0)2 352 04 00  ·  Fax +32 (0)2 351 08 60  ·  infos@werner-mertz.com
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