
TAWIP gripgo

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozuj zgodnie
z zaleceniami
i poziomem
zabrudzenia.
Przestrzegaj poniżych
instrukcji.
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L Met. natryskowa:

Równomiernie
spryskać podłogę
cienką warstwą
produktu i
wyczyścić maszyną
jednodyskową. 
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L Ręczne mycie podłogi:

Umyć podłogę czystym
mopem. 

Pezebadano zgodnie z
normą DIN18032
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L Pierwsza pielęgnacja:

Przetrzeć
niezabezpieczoną
podłogę na mokro.
Po wyschnięciu
wypoleruj. Zwróć
uwagę na zalecenia
dotyczące pielęgnacji
danej powierzchni.

Specjalny środek pielęgnacyjny
■ Zwiększona odporność na poślizg ■ Wygładza powierzchnie ■ DIN 18032-2

Profil produktu
■ TAWIP gripgo to specjalna kombinacja wyselekcjonowanych surowców. Składniki gwarantują wysoką

antypoślizgowość.
■ TAWIP gripgo zapewnia wyjątkowy wygląd dzięki jedwabnemu połyskowi.
■ TAWIP gripgo jest prosty i bezpieczny w użyciu dzięki pozostawianemu filmowi, który zabezpiecza podłogę i ma

właściwości antypoślizgowe. Formuła szybkoschnąca również wpływa na efekt anty poślizgu (DIN 18032-2).
■ TAWIP gripgo nadaje się do aplikacji przez spryskiwanie oraz mycie na mokro.
■ Dozowanie i stopień pielęgnacji produktem TAWIP gripgo może być perfekcyjnie adaptowane do warunków i

wymagań każdego obiektu oraz jest wydajne w stosowaniu.

Miejsce aplikacji
■ TAWIP gripgo perfekcyjnie nadaje się do pielęgnacji wszystkich wodoodpornych, zabezpieczonych i

niezabezpieczonych podłóg, ze szczególnymi wymogami w zakresie antypoślizgowości. TAWIP gripgo nadaje się
szczególnie do aplikacji przez spyskiwanie oraz przecieranie na mokro.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku. Wrażliwy na działanie mrozu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713342  10 x 1 L

Wartość pH 9
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