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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: lavar
o chão com uma
esfregona molhada
uma ou das vezes.
Superfícies amplas:
indicado para
máquinas lavadoras.
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uma camada
fina e uniforme e
limpe com uma
máquinamonodisco
rotativa.

Tratamento inicial
com efeito de
libertação da
sujidade: lavar o chão
sem revestimento.
Polir depois de secar. 

Polymer based wipe care - concentrated
■ Refillable ■ Concentrated ■ Prevents re-soiling

Perfil do produto
■ Because of the refillable dosing bottle TAWIP original C is economical in use.
■ TAWIP original C enables cleaning and care in one-step, leaving a pleasant room scent and uniform appearance.
■ The silky gloss care film protect floor from re-soiling and leaves no unwanted build-up of layers.
■ The product makes stripping of uncoated floors unnecessary.
■ TAWIP original C is tested according to DIN18032.

Aplicação
■ Suitable for use on all floors such as linoleum, PVC, rubber, flex plates, natural and artificial stone and sealed wood

floors.
■ Do not use on unsealed wood floors.

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: Product strictly reserved for a professional use.  For detailed information, see Safety Data Sheet.
Armazenamento: Store at room temperature in the original container.
Ambiente: Only give completely emptied container to special waste disposer.

Unidades de venda

Valor pH 10

O seu parceiro de confiança no local


