
TAWIP original

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozuj zgodnie
z zaleceniami
i poziomem
zabrudzenia.
Przestrzegaj poniżych
instrukcji.
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L Wstępna pielęgnacja
z efektem czyszczenia:
Przetrzeć na wilgotno
niezabezpieczoną
podłogę. Po
wyschnięciu
wypolerować.
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L Ręczne mycie podłogi:
Umyć podłogę czystym
mopem. 
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L Duże powierzchnie:

Może być stosowany
do czyszczenia
maszynowego. 
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L Met. natryskowa:
Równomiernie
spryskać podłogę
cienką warstwą
produktu i
wyczyścić maszyną
jednodyskową. 

Pezebadano zgodnie z
normą DIN18032

Środek myjąco-pielęgnacyjny na bazie polimerów
■ Mycie i pielęgnacja ■ Zmniejsza ponowne zabrudzanie ■ DIN 18032-2

Profil produktu
■ Oszczędny dla kosztów i czasu TAWIP original umożliwia mycie i pielęgnację w jednym kroku, pozostawiając w

pomieszczeniu przyjemny zapach i jednorodny wygląd.
■ TAWIP original pozostawia jedwabnie połyskujący film i chroni podłogę przed ponownym zabrudzeniem, co oznacza

długotrwałą czystość.
■ TAWIP original gwarantuje jednolity wygląd i nie zostawia nawarstwiających się pozostałości i smug.
■ TAWIP original jest prosty i bezpieczny w użyciu oraz zapewnia antyposlizgowy efekt (zgodnie z normą DIN 18032-2).
■ Produkt sprawia, że strippowanie niezabezpieczonych podłóg staje się zbędne.

Miejsce aplikacji
■ TAWIP original nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg zrobionych z linoleum, PCV, gumy, naturalnego i sztucznego

kamienia, zabezpieczonego drewna.
■ Nie stosować na niezabezpieczonych podłogach drewnianych oraz polerowanych posadzkach kamiennych.

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 opakowaniu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713341  10 x 1 L
Kod produktu 1204773  1 x 10 L

Wartość pH 9
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