
TAWIP vioclean

Hållbarhetsinformaon

Hållbar utveckling och
produkon

EMAS:
■ Konnuerlig förbäring

av miljöprestanda 
■ Årlig

hållbarhetsredovisning 
■ Energi- och

vaenhantering
■ Social rävisa 

DIN ISO 14001:
■ Konnuerliga

förbäringar för a
minska avfall och CO2-
utsläpp samt besparing
av energi, vaen- och
materialförbrukning 

DIN ISO 50001:
■ Konnuerlig förbäring

av energihantering:
prestanda, effekvitet,
säkerhet, användning och
konsumon. 

A.I.S.E. - Charter:
■ Säker och hållbar

llverkning av
rengöringsprodukter 

DIN ISO 9001:
■ Konnuerlig förbäring

av hanteringsprocesser
och kundnöjdhet 

■ Etablerat
kvalitetshanteringssystem
i produktutveckling och
produkon 

Golvrengöring och golvvård

■ Miljöeffekv prestanda med miljöeffekv produktdesign

Användar- och miljösäkerhet med högsta rengöringseffekt

  

■ Cradle to Cradle® Gold cerfierat*
■ Cerfierat med det europeiska miljömärket  (DE/020/385)
■ Registrerat i den posiva listan „die Umweltberatung“
■ Fullständigt uteslutande av giiga och skadliga material
■ Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentraon 

Cradle to Cradle Cerfied® is a cerficaon mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. The product has been
Cradle to Cradle Cerfied® at the Gold level, packaging meets Silver level requirements.

Fullständig biologisk nedbrytbarhet
■ TAWIP vioclean med alla dess ingredienser är helt biologiskt nedbrytbar och har påvisat denna

vikga egenskap i e ackrediterat mineraliseringstest enligt OECD 302 B-standarden*

*för mer informaon, gå ll www.wmprof.com

Intensiv användning av förnybara resurser - konnuerlig ökning av återanvändningsandelen
■ Produkon med omfaande användning av förnybara råvaror och energi med hjälp av 100 %

vaenkra, solenergi och jordvärme
■ Produkon i stor utsträckning oberoende av råolja: 57% av organiskt kol som bearbetas i TAWIP

vioclean kommer från förnybara växtresurser som möjliggör en produkon i stor utsträckning
oberoende av råolja

■ Akv vaenhantering upprähåller egen färsk- och avloppsvaenrening

Ingredienser
<5% tvål, nonjoniska tensider, (fealkohol-EO-addukt, fealkohol-EO/PO-addukt), parfym, PHENOXYETHANOL
Särskilda ingredienser: vaen, alkohol, glykoleter, livsmedelsfärge (E102, E131)

Tradionell tysk kvalitet - driver din hållbara affärsutveckling
■ Mer än 30 år som föregångare inom hållbar produktutveckling
■ Smarta hygienlösningar säkerställer lönsam llväxt
■ Betro varumärk

Professionell användarutbildning och support på plats för hållbara hygienlösningar
■ Omfaande kunskapsöverföring genom kvalificerade rengöringskonsulter
■ Anpassade hygienplaner och rengöringsrekommendaoner opmerar din verksamhet och

rengöringsruner
■ Ökat servicevärde och stärkt företagsrykte



TAWIP vioclean

Teknisk informaon

Användning och dosering

Dosering i förhållande
ll användning och
nedsmutsningsgrad. 

Underhållsstädning:
våorka golvet med
en ren mopp.

2,
5-

7,
5 

m
L/

L Öppna golvytor:
Kan användas i
golvtvämaskiner.

Sprayrengöring:
spraya tunt och jämnt
på golvet, behandla
med en golvrengörare.

25
 m

L/
L Skarvrengöring eller

hård nedsmutsning:
Våorka ytan med
en ren trasa och skölj
noga. drying.

Golvrengöring och golvvård
■ Ökad användarsäkerhet ■ Högt halkmotstånd ■ Låg användningskostnad

Produktprofil

■ TAWIP vioclean är e golvrengöringsmedel med extra vårdande effekt och exceponella miljöegenskaper. Det värnar
om människors hälsa och rengöringspersonalens säkerhet.

■ Samdigt som arbetssäkerheten förbäras, försäkrar TAWIP vioclean perfekta resultat vid en låg
användningskoncentraon.

■ Den naturliga kokosfevålen i formulan skyddar golv från lakningseffekter och lämnar en skyddande film med
anstask effekt och minskar halkrisken i enlighet med DIN 18032-2.

■ TAWIP vioclean tar ansvar för kommande generaoner och består främst av förnybara resurser.

Användningsområde

■ TAWIP vioclean är lämpligt för mekanisk och manuell underhållsrengöring av alla vaenbeständiga golv i lokaler där
det finns höga krav på golvvård och halkmotstånd. Lämpligt a använda på PVC, linoleum, gummi, sten samt oljade
och vaxade trägolv, t.ex. i skolor, vårdhem, administraonsbyggnader eller idroslokaler.

■ Använd inte på oförseglat trägolv.
■ TAWIP vioclean är e idealiskt rengöringsmedel för stora ytor, t.ex. flygplatser, tunnelbanor, detaljhandelsbuker,

stormarknader, köpcentra eller byggvaruhus.

Produktsäkerhet, förvaring och miljöanvisningar

Säkerhet: Endast för yrkesmässigt bruk. Förvaras oåtkomligt för barn. Blanda inte med andra produkter. Prova i förväg
materialets tålighet på e diskret ställe. För mer informaon, se säkerhetsdatablad.
Förvaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Frostkänslig.
Miljö: Lämna bara in helt tom förpackning ll återvinning. Rä dosering sparar pengar och minimerar miljöpåverkan.

Försäljningsenheter

Ordernr. 712484  10 x 1 L
Ordernr. 712485  2 x 5 L

pH-värde 8

Din betrodda partner på plats

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 6245 872 86


