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Aplicação e dosagem

Doseie consoante a
aplicação e o grau de
sujidade. Ver modo de
uso abaixo.
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 L Limpeza manual de
pavimentos: utilize
uma esfregona limpa.

Superf. continuas:
indicado para
máquinas lavadoras.

testado de acordo com
a norma DIN18032

Produto de limpeza para lavadoras automáticas
■ Elevado desempenho ■ Antiestático ■ Antiderrapante

Perfil do produto
■ Concebido para utilização em lavadoras automáticas, TAWIP innomat remove sujidade persistente como óleos,

lubrificantes e gorduras, podendo ser especialmente utilizado em estabelecimentos da área alimentar, por exemplo,
em supermercados.

■ Graças às excelentes propriedades de dispersão e suspensão de sujidade, o produto é económico e requer um baixo
nível de concentração, sendo, simultaneamente, de aplicação fácil e rápida, mas garantindo uma limpeza profunda.

■ Os componentes de cuidados de manutenção protegem o pavimento contra a lixiviação, facilitam a limpeza,
produzem um efeito antiestático e deixam uma película de proteção antiderrapante e repelente de sujidade;

■ Com as suas propriedades de baixo teor de espuma e fórmula especial, TAWIP innomat é ideal para a dosagem direta
através de TANA TURBO-DOS, sem interrupção do processo de enchimento;

■ TAWIP innomat satisfaz os requisitos da norma DIN 18032-2.

Aplicação
■ TAWIP innomat é excelente para limpeza de manutenção com máquinas de limpeza de todos os pavimentos à prova

de água em PVC, linóleo, borracha, pedra, assim como de pavimentos de madeira, impermeáveis, encerados ou
oleados.

■ Além disso, TAWIP innomat é o detergente perfeito para a limpeza de manutenção de passadeiras e vias pedonais
de aeroportos, estações de metro, centros comerciais, salões multiusos, supermercados, estabelecimentos DIY ou
ginásios.

Declaração de ingredientes
Para ver a lista de ingredientes, consulte a ficha técnica de segurança.

Desenvolvimento e produção sustentáveis

Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental
Segurança: Produto reservado para um uso estritamente profissional. Para informações dos detailes, ver a Ficha de
Dados de Segurança.
Armazenamento: Armazenar a temperatura ambiente no recipiente original fora o congelamento.
Ambiente: Eliminar apenas embalagens completamente vazias no contentor de resíduos recomendado

Unidades de venda

N.º de encomenda 712633  2 x 5 L

Valor pH 11

O seu parceiro de confiança no local


