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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.

5-
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 m
L/

 L Curățarea manuală
a podelei: curățați
podeaua cu un mop
curat.

Suprafețe mari: poate
fi folosit la aparate
automate de curățare.

testat cf. DIN18032

Agent de curățare pentru mașinile de spălat pardoseala
■ Randament ridicat ■ Anti-static ■ Antiderapant

Profilul produsului
■ Creat anume pentru utilizarea la mașinile de spălat pardoseli, produsul TAWIP innomat înlătură petele persistente

cum ar fi cele de ulei, unsoare și grăsimi așa că poate fi utilizat în spațiile destinate prelucrării produselor alimentare,
de exemplu în supermarketuri.

■ Datorită capacității sale excelente de dispersie și de suspendare a murdăriei, acest produs este economic și poate fi
utilizat la concentrații reduse și este în același timp rapid și ușor de aplicat și asigură o curățare completă.

■ Componentele de îngrijire protejează pardoselile contra pătării, ușurează curățarea, dau un efect anti-static și
formează o peliculă care respinge murdăria și este antiderapantă

■ Datorită cantității mici de spumă formată și a compoziției sale speciale, TAWIP innomat este perfect adecvat aplicării
cu TANA TURBO-DOS, fără întreruperea procesului de umplere

■ TAWIP innomat îndeplinește condițiile DIN 18032-2.

Domeniul de aplicare
■ TAWIP innomat este excelent pentru curățarea cu mașina a tuturor pardoselilor hidrofuge cum ar fi cele din PVC,

linoleum, cauciuc, piatră sau lemn lăcuit, ceruit sau uleiat.
■ Totodată, TAWIP innomat este detergentul perfect pentru curățarea culoarelor din aeroporturi, stații de metrou,

mall-uri, săli polivalente, supermarketuri, mall-uri comerciale, magazine de bricolaj sau săli de sport.

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. Sensibil la ger.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 406116  1 x 10 L

Valoare pH 11

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


