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Het veilige schrobalternatief.
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• Een veiliger aankoopbesluit
• Veiliger in gebruik
• Veiliger voor het milieu
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• Veiliger voor uw werknemers

F a S T: S c h u i m - s c h r o b Te c h n o l o g i e

Met 70% minder waterverbruik, zijn de met FaST™ geschrobde
vloeren onmiddellijk schoon, droog en veilig voor verkeer.
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FaST™ hoeft niet te worden afgemeten of te worden ver2
mengd, reinigt tot 100.000 m met 90% minder reinigingsmiddel dan conventionele schrobmachines en verkort uw tijd
die u aan reiniging spendeert tot 30%.
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Een veiliger manier van
schoonmaken.

Het is de slimste en veiligste manier om uw vloeren te
schrobben.

EEN VEILIGER AANKOOPBESLUIT

VEILIGER IN GEBRUIK
Hoeft niet te worden afgemeten of vermengd.
––––
pH-neutrale reiniger.
––––
Gemakkelijk op te ruimen.

Met FaST moeten de schrobzuigmachines niet
constant geleegd en hervult worden, waarmee de
bedieners tot wel twee uur continu kunnen blijven
schrobben. Dat is drie to vier keer langer dan
conventioneel schrobben! En omdat FaST
geconcentreerd is, is een FaST-PAK-cartridge
gelijk aan minstens 80 liter reinigingsmiddel en
2
reinigt tot wel 100.000 m .

Uw bedieningspersoneel hoeft nooit meer chemicaliën aan te raken. Zij installeren eenvoudigweg de
FaST-PAK™ cartridge, voegen water toe, drukken
op een knop en gaan. FaST doet al het werk levert automatisch het juiste mengsel de eerste
keer en alle andere keren- en verzekert een consistente en effectieve reinigingsproces van de bovenste tot de onderste verdieping van een gebouw,
vanaf de eerste werkuur tot de laatste.
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Verkort de reinigingsstijd tot 30%.
––––
2
Bestrijkt 100.000 m
––––
Gebruikt tot 90% minder reinigingsmiddel.
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Automatisch dosering

Eenvoudig te installeren

Gemakkelijke koppeling

Éénknopsbediening
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VUILDEELTJE

INDUSTRIEEL VET & VUIL
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VEILIGER VOOR HET MILIEU
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* FaST hoge dosering
(a) Meervoudig schrobben kan noodzakelijk zijn
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Marmer
Terrazzo

FaST 365 is een onderhoudsreiniger voor meerdere doeleinden
FaST 965 is een zeer krachtige industriële reiniger en onvetter

VEILIGER VOOR UW WERKNEMERS
Gebruikt tot 70% minder water.
––––
Vermindert de droogtijd drastisch.
––––
Werkt op alle vloeroppervlaktes.

Het is duidelijk. FaST verlaagt fors de impact van reinigen van
vloeren op het milieu - waarmee het helpt een schonere en veiligere
wereld te maken. En bovendien, FaST is verpakt in een comfortabele twee-literbus, waarmee het ook nog eens tot wel 90%
bezuinigt op de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in vergelijking met
de conventionele plastic bussen.

U kunt nu een schonere omgeving houden terwijl u
uw meest waardevolle bezittingen beschermt - uw
werknemers. FaST gebruikt tot 70% minder water
dan conventionele schrobmachines, waardoor
vloeren sneller opdrogen en het risico op verwondigen door uitglijden en vallen kleiner worden. En het
is veilig voor alle vloeroppervlaktes. U zult het de
perfecte oplossing vinden om een schoner en
veiliger werkomgeving te maken.
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Behoudt water.
––––
Biodegradabel.
––––
Vermindert afwalwater en chemisch gebruik.

Jaarlijks waterverbruik
(Liter)

Conventioneel

FaST

Jaarlijks reinigingsmiddelverbruik (Liter)

Conventioneel

Hoeveelheid verpakkingsmateriaal (Kg)

Jaarlijkse uitgaven
(kosten)
Reinigingsmiddeluitgaven
Arbeidskosten

FaST

Conventioneel

FaST

Conventioneel

FaST

ZIEN IS GELOVEN
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Voor een demonstratie of aanvullende informatie, stuur een
e-mail naar europe@tennantco.com

ERKENDE EN BEWEZEN TECHNOLOGIE
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"HET MEEST INNOVATIEVE PRODUCT"
Voorgedragen door ICAN, ISSA/Interclean® 2003
"HET BESTE NIEUWE PRODUCT"
Ausclean 2002, Australia
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"PRIJS VOOR INNOVATIE"
Reiniging & hygiëne vandaag, een publicatie uit het Verenigd
Koninkrijk
"HET MEEST INNOVATIEVE PRODUCT"
Clean NZ, een beurs uit Nieuw Zeeland
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PRIX DE L’INNOVATION
Voorgedragen door Service 2000, een van Frankrijk's belangrijkste
handelstijdschriften
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FaST is het eerste en enige
automatische reinigingssysteem (gecertificeerd door de
NFSI ) dat tot 21% meer grip
op de gehele vloer krijgt.
www.nfsi.org
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