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Naudojimas ir dozavimas

Kiekis priklauso
nuo valomos vietos
ir nešvarumų
kiekio.Vadovaukitės
nurodymais.
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L Pradinis nešvarumų
valymas: šlapia
šluoste nuvalykite
nepadengtas
grindis. Išdžiuvus,
nupoliruokite. 
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L Grindų valymas:
švaria šluosteišvalykite
grindis.
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L Dideli plotai:

galima naudoti
grindųplautuvuose.
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L Valymas purškiant:
tolygiai užpurkškite
ant grindų ir
apdorokite vienadiske
mašina.

atlikti bandymai pagal
DIN18032

Valomoji priežiūros priemonė su polimerais
■ Priežiūra ir valumas ■ Sumažina užsiteršimą ■ DIN 18032-2

Produkto aprašymas
■ Laiką ir išlaidas taupanti priemonė TAWIP original suteikia galimybę vienu metu išvalyti ir pasirūpinti priežiūra – ji

grindims suteikia lygumo, o patalpoje juntamas malonus aromatas.
■ TAWIP original grindis padengia šilkine blizgia plėvele, apsaugančia nuo pakartotinio užsiteršimo, tad švara išlieka

ilgiau.
■ TAWIP original užtikrina tolygius rezultatus, neleidžia kauptis apsauginiams sluoksniams, o nuvalius nelieka juostų.
■ TAWIP original naudoti paprasta ir saugu, ji apsaugo nuo slidumo (DIN 18032-2).▪ Naudojant šią priemonę, nebereikia

šveisti nepadengtų grindų sluoksnių.

Paskirtis
■ TAWIP original tinka visų rūšių grindims iš linoleumo, PVC, gumos, lanksčių lentelių, natūralaus ir dirbtinio akmens bei

sandarios medienos.
■ TAWIP original netinka nesandarioms medinėms grindims ir šlifuoto akmens grindims.

Sudėtis
Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lape

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.
Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.
Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 713341  10 x 1 L
Užsakymo Nr. 404773  1 x 10 L

pH reikšmė 9

Jūsų patikimas partneris


