
 
Munkánk során az ISO 3001:2000 minősítéssel rendelkező KOVALD, TANA, KIEHL 
alábbiakban felsorolt professzionális termékeit kívánjuk használni a takarítási feladatok 
ellátására. 
Az alábbi felsorolás nem teljes, a szennyeződés fajtájától és mértékétől függően a felhasznált 
vegyszerek esetlegesen változhatnak. 
  
AC-Glanc bázikus tisztítószer                      Automata tisztító és ápoló fényező padlóra 
(járólapra, hidegburkolatra) 
Összetétel / Alkotó részekre vonatkozó adatok  
Kémiai jellemzés:         Felületaktív anyag vizes oldata 

Leírás:              Anyagtartalmak 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek 
alapján nem veszélyes anyag vagy készítmény. Anyagtartalmak: 1-2 
%  sulfanid acids, C14-16 alkane hydroxy and C14-C16-alkene, sodium salts, 
2-5 %  etanol 

Veszélyes alkotórészek: 
A besorolás az elkészítési irányelvek számítási eljárásának megfelelően került értékelésre. A 
termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a jelenlegi koncentrációban egészségre  
veszélyesnek minősülnek. 

   
Padló Glanc                                                     Ápoló tisztító és fényesítő komponensekkel 
(járólapra, hidegburkolatra) 
 Összetétel / Alkotó részekre vonatkozó adatok  
Kémiai jellemzés:         Felületaktív anyag vizes oldata 

Leírás:              Anyagtartalmak 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek 
alapján nem veszélyes anyag vagy készítmény.  2-5 % etanol 

Veszélyes alkotórészek: 
A besorolás az elkészítési irányelvek számítási eljárásának megfelelően került értékelésre. A 
termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a jelenlegi koncentrációban egészségre  
veszélyesnek minősülnek. 
   
Ecetes Glanc, Citro Glanc                                                 Általános padlótisztítószer 
Padlótisztító 
(járólap, hidegburkolat) 
Összetétel / Alkotó részekre vonatkozó adatok  
Kémiai jellemzés:         Felületaktív anyag vizes oldata 

Leírás:              Anyagtartalmak 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek 
alapján nem veszélyes anyag vagy készítmény.  2-5 % etanol 

Veszélyes alkotórészek: 
A besorolás az elkészítési irányelvek számítási eljárásának megfelelően került értékelésre. A 
termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a jelenlegi koncentrációban egészségre  
veszélyesnek minősülnek. 
  
  
 
 
 
  
Glanc alkoholos tisztítószer                                       Fa, laminált fa, bútorfelület, lambéria 
Összetétel / Alkotó részekre vonatkozó adatok  



Kémiai jellemzés:         Felületaktív anyag vizes oldata 
Leírás:              Anyagtartalmak.67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek 
alapján nem veszélyes anyag vagy készítmény.   

Veszélyes alkotórészek: 
A besorolás az elkészítési irányelvek számítási eljárásának megfelelően került értékelésre. A 
termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a jelenlegi koncentrációban egészségre  
veszélyesnek minősülnek. 
  
  
Eloxa Prima                                                                          Fémfelület tisztító 
Összetétel / Alkotó részekre vonatkozó adatok  
Kémiai jellemzés:         Felületaktív anyag vizes oldata 

Leírás:              Anyagtartalmak paraffinos szénhidrogén, hexánmentes 20-30 
%, alkil-poli-glikolétrer 1-2 %, narancsterpentin 1-2 %. 

Veszélyes alkotórészek: 
A besorolás az elkészítési irányelvek számítási eljárásának megfelelően került értékelésre. A 
termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a jelenlegi koncentrációban egészségre  
veszélyesnek minősülnek. 
  
  

  
Foszfo_Glanc                                Szaniterfertőtlenítő,  szanitertisztító koncentrátum 
                                                           (csempéhez, mosdóhoz, wc kagylóhoz) 
Összetétel / Alkotó részekre vonatkozó adatok 
Kémiai jellemzés:         Készítmény 

Leírás:              Anyagtartalmak a 89/542.sz. EU - ajánlásoknak megfelelően: 5 
– 15% amidoszulfonsav, < 5% citromsav, nem ionos tenzidek, konzerváló 
szereket tartalmaz, további anyagtartalmak: illat- és színezőanyagok, 
segédanyagok. 
 
 
 

  
Veszélyes alkotórészek: 
A besorolás az elkészítési irányelvek számítási eljárásának megfelelően került értékelésre. A 
termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a jelenlegi koncentrációban egészségre  
veszélyesnek minősülnek. 
  
GLANC alkoholos üvegtisztító                                Ökológiai tisztítószer spiritusszal 
                                                                                   (üveg- és tükör felületekhez) 
Összetétel / Alkotó részekre vonatkozó adatok 
Kémiai jellemzés:         Felületaktív anyag vizes oldata 

Leírás:              Anyagtartalmak 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek 
alapján nem veszélyes anyag vagy készítmény. 2-5 % 3-butoxi-2-propanol, 
etanol 5-10 %, további anyagtartalmak: illat- és színezőanyagok, 
segédanyagok. 

  
  
GLANC szönyegtisztító                                           Diszperziós szőnyegtisztító 
Összetétel / Alkotó részekre vonatkozó adatok 

http://542.sz/


Kémiai jellemzés:         Felületaktív anyag vizes oldata 
Leírás: Anyagtartalmak 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek alapján nem veszélyes 
anyag vagy készítmény.  1-2 % Sodium lauryl sulfate, 1-2 % sulfonic acids, C14-16-alkane , 
sodium salts 
 Veszélyes alkotórészek: 
A besorolás az elkészítési irányelvek számítási eljárásának megfelelően került értékelésre. A 
termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a jelenlegi koncentrációban egészségre  
veszélyesnek minősülnek. 
   
  
Citro Glanc                                          Ökológiai tisztítószer 
Összetétel / Alkotó részekre vonatkozó adatok 
Kémiai jellemzés:         Készítmény 

Leírás:              Anyagtartalmak 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek 
alapján nem veszélyes anyag vagy készítmény. 5-10 % Sodium C10-16 pareth 
2 sulfate, 1-2 % Cocamidopropyl, további anyagtartalmak: illat- és 
szinezőanyagok, segédanyagok. 

 


