
TAWIP soap

Teknisk information

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86

Användning och dosering

Dosering i förhållande
till användning och
nedsmutsningsgrad. 
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L Intensiv rengöring:

kan användas i
golvtvättmaskiner.

Golvstädning för
hand: Torka golvet vått
eller fuktigt med ren
mopp.
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L Sprayrengöring:
spraya tunt och jämnt
på golvet, behandla
med en golvrengörare.

Tvålbaserat rengöringsmedel
■ Rengör och vårdar ■ Lågskummande ■ Halksäker

Produktprofil
■ Ekonomiska TAWIP soap är ett effektivt rengöringsmedel för rengöringsdukar och underhåll, som kan användas

mekaniskt eller manuellt på såväl porösa stengolv och kakel som trägolv och ger mycket bra resultat även i låga
koncentrationer.

■ Lämnar golvet välvårdat och blankt och underlättar underhållsrengöringen.
■ Miljövänliga TAWIP soap innehåller förnybara råmaterial som skapar en sidenmatt beläggning med utmärkt

halkskydd.
■ Skyddar mot snabb nedsmutsning. Förhindrar urlakning av golvet och bidrar till att bevara golvbeläggningen. Tack

vare sina speciella kemiska egenskaper passar TAWIP soap också för antistatiska ytor.
■ Tack vare låg skumbildning kan TAWIP soap utan problem användas i automatiska städmaskiner.

Användningsområde
■ TAWIP soap är perfekt för manuell och mekanisk underhållsrengöring av natursten med grov struktur eller

ytbehandling, terrazzo, cementblock, cotto och stengodsplattor.
■ Använd inte för fina stengodsplattor.
■ TAWIP soap passar utmärkt för mekanisk rengöring av offentliga gångar (på flygplatser, i tågstationer, shoppingcenter,

mataffärer, täckta gågator och datorbutiker).
■ Passar för alla vattenbeständiga golv (PVC, linoleum, gummi med eller utan förbehandlad yta och oljade eller vaxade

trägolv).

Ingredienser
För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet

Hållbar utveckling och produktion

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar
Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer information, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljö: Lämna bara in helt  tom förpackning till återvinning.

Försäljningsenheter

Ordernr. 713110  10 x 1 L
Ordernr. 708728  1 x 10 L

pH-värde 11

Din betrodda partner på plats


