Produktdatablad
Gulvpleje, Tana Professional Tawip Original, 1 l, med polymerer, uden farve, med
parfume
Varenummer :

160911

Varegruppe :

Gulvpleje med voks

Forpakninger :

10 stk = 1 kolli
56 kolli = 1 palle

Varedeklaration
Produktbetegnelse:

Gulvpleje

Varemærke:

Tana Professional

Vareserie:

Tawip Original

Features:

med polymerer, uden farve, med parfume

pHværdi (konc.):

pH ~ 9,4

Rumindhold, netto:

1l

Produktbeskrivelse:

Det omkostnings og tidsbesparende TAWIP original klarer rengøring og pleje i et trin og efterlader en behagelig duft i
rummet og et ensartet udseende. TAWIP original efterlader en silkeagtig, plejende glansfilm og beskytter gulvet imod
tilsmudsning, så det holdes rent længere. TAWIP original garanterer et ensartet udseende og opbygger ikke uønskede lag
eller efterlader striber ved aftørring. TAWIP original er enkelt og sikkert at anvende og sikrer en skridsikker effekt (DIN
180322).▪ Produktet gør det unødvendigt at strippe gulve uden belægning. TAWIP original er velegnet til alle typer gulve,
som er fremstillet af linoleum, PVC, gummi, vinylasbestplader, naturligt og kunstigt stentøj og forseglede trægulve. TAWIP
original må ikke anvendes på uforseglede trægulve og polerede stengulve.

Doseringsinstruktioner: 100200 ml til 1 l vand.

Tilhørende varer: 100000300101, 161239
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Teknisk information

TAWIP original

Polymerbaseret plejemiddel til aftørring
■ Pleje og rengøring ■ Reducerer tilsmudsning ■ DIN 18032-2
Produktprofil
Det omkostnings- og tidsbesparende TAWIP original klarer rengøring og pleje i et trin og efterlader en behagelig duft
i rummet og et ensartet udseende.
■ TAWIP original efterlader en silkeagtig, plejende glansfilm og beskytter gulvet imod tilsmudsning, så det holdes rent
længere.
■ TAWIP original garanterer et ensartet udseende og opbygger ikke uønskede lag eller efterlader striber ved aftørring.
■ TAWIP original er enkelt og sikkert at anvende og sikrer en skridsikker effekt (DIN 18032-2).▪ Produktet gør det
unødvendigt at strippe gulve uden belægning.
■

Anvendelsesområde
TAWIP original er velegnet til alle typer gulve, som er fremstillet af linoleum, PVC, gummi, vinylasbestplader, naturligt
og kunstigt stentøj og forseglede trægulve.
■ TAWIP original må ikke anvendes på uforseglede trægulve og polerede stengulve.
■

Påføring og dosering

100-200 mL/L

Indledende pleje med
snavsløsningseffekt:
Gør det bare gulv
fugtigt. Polér efter
tørring.

5-10 mL/L

Manuel
gulvrengøring: gulvet
moppes med en ren
moppe.

2,5-5 mL/L

Store områder:
kan anvendes
i automatiske
gulvvaskere.

150-300 mL/L

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Spray-rengøring:
sprøjtes tyndt og
jævnt på gulvet,
behandles med en
enkeltskivemaskine.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Endast för yrkesmässigt bruk. För mer information, se säkerhetsdatablad.
Opbevaring: Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.
Miljøforhold: Lämna bara in helt tom förpackning till återvinning.

Deres betroede partner hos Dem selv

Salgsenheder
Ordner No. 713341
Ordner No. 404773

10 x 1 L
1 x 10 L

testet i henhold til
DIN18032

pH-værdi

9
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