
TAWIP soap

Teknisk information

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286

Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.
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L Intensiv rengøring:

kan anvendes
i automatiske
gulvvaskere. 

Manuel
gulvrengøring: Vask
gulvet med en ren
moppe, så det er vådt
eller fugtigt.
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L Spray-rengøring:
sprøjtes tyndt og
jævnt på gulvet,
behandles med en
enkeltskivemaskine. 

Sæbebaseret rengøringsmiddel
■ Rengøring og pleje ■ Lav skumdannelse ■ Skridsikkert

Produktprofil
■ Den omkostningsbesparende TAWIP soap er en højeffektiv aftørrings- og vedligeholdelsesplejer til mekanisk

og manuel brug på porøse stengulve og fliser såvel som på trægulve. Produktet er særdeles effektivt i selv lave
doseringskoncentrationer.

■ Efterlader gulvene velplejede, glansfulde og sikrer en lettere vedligeholdelsesrengøring.
■ Den miljøvenlige TAWIP soap indeholder vedvarende råmaterialer og lægger en silkeagtig mat belægning med

fremragende slipmodstand.
■ Beskytter mod hurtig gentilsmudsning. Forhindrer udvaskning af gulvbelægninger og medvirker til beskyttelsen af

gulvbelægningen. TAWIP soap har særlige kemiske egenskaber, som også gør produktet egnet til brug på antistatiske
overflader.

■ TAWIP soap kan let bruges i automatiske rensemaskiner takket være dets skumhæmmende egenskaber.

Anvendelsesområde
■ TAWIP soap er ideelt egnet til manuel og mekanisk vedligeholdelsesrengøring af groft strukturerede eller belagte

naturlige sten, terazzo, cementblokke, cotto og stenvarefliser.
■ Må ikke bruges på småskærvede varefliser.
■ TAWIP soap er fremragende til mekanisk rensning af repræsentative gangarealer (i lufthavne, togstationer,

butikscentre, multihaller, supermarkeder, butiksarkader og isenkramforretninger).
■ Velegnet til alle vandfaste gulve (PVC, linoleum, gummi, med eller uden forbehandlet overflade og på olierede og

voksbehandlede trægulve).

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 713110  10 x 1 L
Ordner No. 708728  1 x 10 L

pH-værdi 11

Deres betroede partner hos Dem selv


