Produktdatablad
Gulvpleje, Green Care Professional Tawip Vioclean, 1 l, uden voks, med farve og parfume
Varenummer :

168563

Version :

01

Varegruppe :

Gulvpleje uden voks

Forpakninger :

10 stk = 1 kolli
64 kolli = 1 palle

Varedeklaration
Produktbetegnelse:

Gulvpleje

Varemærke:

Green Care Professional

Vareserie:

Tawip Vioclean

Features:

uden voks, med farve og parfume

pHværdi (konc.):

pH ~ 7,9

Rumindhold, netto:

1l

Certifikater:

EUBlomsten, Cradle to Cradle Gold

Produktbeskrivelse:

TAWIP vioclean er et usædvanlig miljøvenligt gulvrensemiddel med ekstra plejevirkning. Med respekt for den
biologiske cyklus tager det hensyn til helbredet og brugerens sikkerhed. Samtidig med forbedring af
arbejdssikkerheden sikrer TAWIP vioclean perfekt rengøring ved lav anvendelseskoncentration. Den naturlige
kokosnøddefedtsæbe beskytter gulvene mod udludning og efterlader en beskyttende film med antistatisk
virkning, som mindsker skridfaren ifølge DIN 180322. Med for det meste fornyelige ressourcer tager TAWIP
vioclean hensyn til kommende generationer.

Doseringsinstruktioner:

2,5 ml til 1 l vand.

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes på uforseglede gulve.

Tilhørende varer: 161239, 100000300101
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Oplysninger om
bæredygghed

TAWIP vioclean

Rengøringsmiddel med plejeeﬀekt

■ Økoeﬀekv ydeevne med økoeﬀekvt produktdesign
Bruger- og miljøsikkerhed sammen med højeste rengøringsevne

Første Cradle to CradleTM Goldcerﬁcerede* serie i rengøringsbranchen
■ Cerﬁceretmed Den europæiske Økoeket (DE/020/042)
■ Registreret i posivlisten hos ‚die umweltberatung‘
■ Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giige og skadelige materialer
■ Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentraon
■

Bæredygg udvikling og
fremslling
EMAS:
■ Løbende forbedring af
miljøpræstaonen
■ Årlig
æredygghedsrapport
■ Forvaltning af energi og
vand
■ Social reærdighed
DIN ISO 14001:
■ Løbende forbedringer
indenfor mindskning af
spild og CO2-emissioner
samt besparelser
på energi-, vand- og
materialeforbrug.
DIN ISO 50001:
■ Løbende forbedring af
energiforvaltningen:
præstaon, eﬀekvitet,
sikkerhed, anvendelse og
forbrug.
A.I.S.E. - forpligtelser:
■ Sikker og bæredygg
fremslling af
rengøringsprodukter
DIN ISO 9001:
■ Løbende forbedring af
ledelsesprocesser og
kundelfredshed
■ Etableret
kvalitetshåndteringssystem
indenfor
produktudvikling og fremslling

*Cradle to Cradle CerﬁedTM er et cerﬁceringsmærke licenseret af Cradle to Cradle Products Innovaon Instute. Produktet er blevet
Cradle to Cradle CerﬁedTM på Guldniveau, emballagen opfylder kravene l Sølvniveauet

Fuldstændig biologisk nedbrydelighed
■

TAWIP vioclean med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist
denne vigge egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest eer OECD 302 B standarden*

*ﬂere oplysninger ﬁndes på www.wmprof.com

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen
Fremslling ved omfaende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op
l 100% vandkra, solenergi og geotermisk energi.
■ Fremsllingen er i det meste uaængig af råolie: 57% af det organiske kulstof behandlet i TAWIP
vioclean stammer fra fornyelige planteressourcer, hvilket muliggør en fremslling i det meste
uaængig af råolie.
■ Akv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.
■

Fuld gennemskuelighed – fuldstændig deklaraon af ingredienser
<5% sæbe, nonioniske overﬂadeakve stoﬀer (fedtalkohol-EO-addukt, fedtalkohol-EO/PO-addukt), parfume,
PHENOXYETHANOL
Speciﬁkke ingredienser: vand, alkohol, glykoleter, levnedsmiddelfarvestof (E 102, E 131)

Tradionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling
Over 25 års pionerarbejde indenfor bæredygg udvikling
Smarte hygiejneløsninger sikrer proﬁtabel vækst
■ Varemærket nyder llid
■
■

Professionel brugeruddannelse og støe hos kunden l Bæredygge Hygiejneløsninger
Omfaende videnoverføring igennem kvaliﬁcerede rengøringskonsulenter
Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger opmerer Deres forretnings- og
rengøringsprocedurer
■ Større serviceværdi og styrket ﬁrmarenommé
■
■

Teknisk informaon

TAWIP vioclean

Rengøringsmiddel med plejeeﬀekt
■ Bedret brugersikkerhed ■ Meget skridsikker ■ Billigt i brug
Produktproﬁl
TAWIP vioclean er et usædvanlig miljøvenligt gulvrensemiddel med ekstra plejevirkning. Med respekt for den
biologiske cyklus tager det hensyn l helbredet og brugerens sikkerhed.
■ Samdig med forbedring af arbejdssikkerheden sikrer TAWIP vioclean perfekt rengøring ved lav
anvendelseskoncentraon.
■ Den naturlige kokosnøddefedtsæbe beskyer gulvene mod udludning og eerlader en beskyende ﬁlm med
■

■

anstask virkning, som mindsker skridfaren ifølge DIN 18032-2.
Med for det meste fornyelige ressourcer tager TAWIP vioclean hensyn l kommende generaoner.

Anvendelsesområde
TAWIP vioclean er ideelt l mekanisk og manuel vedligeholdelsesrengøring af alle vandfaste gulve på steder, der
kræver den største gulvpleje og skridsikkerhed. Perfekt egnet l brug på PVC, linoleum, gummi, sten samt olierede og
voksbehandlede trægulve f.eks. på skoler, plejehjem, administrave bygninger eller gymnasksale.
■ Bruges ikke på uforseglede trægulve.
■ TAWIP vioclean er det ideelle rengøringsmiddel l store arealer, f.eks. luhavne, metrostaoner, detailforretninger,
supermarkeder, indkøbscentre eller gør-det-selv bukker.
■

Påføring og dosering
Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

2,5-7,5 mL/L

Vedligeholdelses
rengøring: gulvet
moppes med en ren
moppe.
Åbne gulvﬂader:
kan anvendes
i automaske
gulvvaskere.

25 mL/L

Spray-rengøring:
sprøjtes tyndt og
jævnt på gulvet,
behandles med en
enkeltskivemaskine.
Indledende
behandling: med
snavsløsnende
virkning: vådaørring
af det ubehandlede
gulv. Polér eer
tørring.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug. Opbevares ulgængeligt for børn. Bland ikke produktet med andreprodukter.
Kontroller først for materialeforligelighed på et sted, der ikke kan ses. For yderligere oplysninger se venligst
sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømﬁndtlig overfor frost.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage aﬂeveres l genbrugspladsen. En korrekt dosering er billigere og
minimerer miljøbelastningen.

Salgsenheder
Ordner No. 712484
Ordner No. 712485

pH-værdi

10 x 1 L
2x5L

Deres betroede partner hos Dem selv

8

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

