
TAWIP vioclean F

Oplysninger om
bæredygghed

Bæredygg udvikling og
fremslling

EMAS:
■ Løbende forbedring af

miljøpræstaonen
■ Årlig

æredygghedsrapport
■ Forvaltning af energi og

vand
■ Social reærdighed

DIN ISO 14001:
■ Løbende forbedringer

indenfor mindskning af
spild og CO2-emissioner
samt besparelser
på energi-, vand- og
materialeforbrug.

DIN ISO 50001:
■ Løbende forbedring af

energiforvaltningen:
præstaon, effekvitet,
sikkerhed, anvendelse og
forbrug.

A.I.S.E. - forpligtelser:
■ Sikker og bæredygg

fremslling af
rengøringsprodukter

DIN ISO 9001:
■ Løbende forbedring af

ledelsesprocesser og
kundelfredshed

■ Etableret
kvalitetshåndteringssystem
indenfor
produktudvikling og -
fremslling

Rengøringsmiddel med plejeeffekt

■ Økoeffekv ydeevne med økoeffekvt produktdesign

Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

  

■ Første Cradle to CradleTM Goldcerficerede* serie i rengøringsbranchen
■ Cerficeretmed Den europæiske Økoeket  (DE/020/385)
■ Registreret i posivlisten hos ‚die umweltberatung‘
■ Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giige og skadelige materialer
■  Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentraon

 *Cradle to Cradle CerfiedTM er et cerficeringsmærke licenseret af Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Produktet er blevet
Cradle to Cradle CerfiedTM på Guldniveau, emballagen opfylder kravene l Sølvniveauet 

Fuldstændig biologisk nedbrydelighed
■ TAWIP vioclean F med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist

denne vigge egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest eer OECD 302 B standarden*

*flere oplysninger findes på www.wmprof.com

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen
■ Fremslling ved omfaende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op

l 100% vandkra, solenergi og geotermisk energi.
■ Fremsllingen er i det meste uaængig af råolie: 57% af det organiske kulstof behandlet i TAWIP

vioclean F stammer fra fornyelige planteressourcer, hvilket muliggør en fremslling i det meste
uaængig af råolie.

■ Akv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Tradionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling
■ Over 30 års pionerarbejde indenfor bæredygg udvikling
■ Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
■ Varemærket nyder llid

Professionel brugeruddannelse og støe hos kunden l Bæredygge Hygiejneløsninger
■ Omfaende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
■ Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger opmerer Deres forretnings- og

rengøringsprocedurer
■ Større serviceværdi og styrket firmarenommé



TAWIP vioclean F

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Manuel
gulvrengøring: gulvet
moppes med en ren
moppe. 

2,
5-

7,
5 

m
L/

L Store områder:
Kan anvendes
i automaske
gulvvaskere. 

Spray-rengøring:
sprøjtes tyndt og
jævnt på gulvet,
behandles med en
enkeltskivemaskine. 

25
 m

L/
L Indledende

behandling: med
snavsløsnende
virkning: vådaørring
af det ubehandlede
gulv. Polér eer
tørring. 

Rengøringsmiddel med plejeeffekt
■ Bedret brugersikkerhed ■ Meget skridsikker ■ Billigt i brug

Produktprofil

■ TAWIP vioclean F er et gulvrengøringsmiddel med særlig plejevirkning og fremragende miljøegenska ber uden
indhold af parfume eller farvestoffer. Med respekt for den biologiske cyklus tager midlet hen syn l folks helbred og
rengøringspersonalets sikkerhed.

■ Samdig med forbedring af arbejdssikkerheden sikrer TAWIP vioclean F perfekte rengøringsresultater ved lav
brugskoncentraon.

■ Den naturlige kokosnødde-fedtsæbe i sammensætningen beskyer gulvene mod udludning og eerla der en
beskyende film med anstask virkning, dermed mindskes faren for at glide i overensstemmel se med DIN 18032-2.

■ Idet TAWIP vioclean F overvejende består af fornyelige ressourcer og fuldstændigt afstår fra parfume og farve,
påtager vi os ansvaret for de kommende generaoner.

Anvendelsesområde

■ TAWIP vioclean F er ideelt l mekanisk og manuel vedligeholdelsesrengøring af alle vandfaste gulve på steder, der
kræver den største gulvpleje og skridsikkerhed. Perfekt egnet l brug på PVC, linoleum, gummi, sten samt olierede og
voksbehandlede trægulve f.eks. på skoler, plejehjem, administrave bygninger eller gymnasksale.

■ Anvend ikke midlet på uforseglede trægulve.
■ TAWIP vioclean F er det ideelle rengøringsmiddel l større områder, for eksempel i luhavne, undergrunds-

jernbanestaoner, detailbukker, supermarkeder, indkøbscentre eller gør-det-selv bukker.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug. Kontroller først for materialeforligelighed på et sted, der ikke kan ses. For
yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Brug ald den korrekte dosering for maksimal effekvitet. Det reducerer vandforbruget og
vandforureningen.

Salgsenheder

Ordner No. 712606  10 x 1 L

pH-værdi 8

Deres betroede partner hos Dem selv

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 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 (0)6245 87286


