
TAWIP original

Informații tehnice

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 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 6245 872 86

Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.
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L Îngrijire inițială cu
efect de eliminare a
murdăriei: curățați
podeaua neacoperită
cu o cârpă udă.
Lustruiți cupă uscare. 
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L Curățarea manuală
a podelei: curățați
podeaua cu un mop
curat.
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L Suprafețe mari: poate

fi folosit la aparate
automate de curățare.
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L Curățarea cu spray-ul:
pulverizați puțin și în
mod egal pe podea,
curățați cu un aparat
cu un singur disc.

testat cf. DIN18032

Produs de îngrijire pe bază de polimeri
■ Îngrijirea și curățarea ■ Reduce viteza de murdărire ■ DIN 18032-2

Profilul produsului
■ TAWIP original este un produs care realizează economii de timp și bani și permite curățarea și îngrijirea într-o singură

operație și lasă în urmă un miros plăcut și un aspect uniform.
■ TAWIP original lasă o peliculă cu luciu mătăsos și protejează pardoseala contra murdăririi, ceea ce înseamnă o

curățenie de lungă durată.
■ TAWIP original garantează un aspect uniform și nu formează straturi suprapuse sau dâre de scurgere.
■ TAWIP original este simplu de aplicat și are un efect antiderapant (DIN 18032-2).▪ Acest produs face inutilă curățarea

pardoselilor neacoperite.

Domeniul de aplicare
■ TAWIP original este adecvat și pentru toate tipurile de pardoseli din linoleum, PVC, cauciuc, plăci flexibile, piatră

naturală și artificială și pardoseli din lemn lăcuit.
■ TAWIP original nu se va aplica pe pardoseli din lemn nelăcuit și cele din piatră lustruită.

Declararea ingredientelor
Pentru lista de ingrediente, consultați fișa cu date de securitate

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

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

Valoare pH 9

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


