Teknisk information

TAWIP innomat

Rengøringsmiddel til automatiske gulvvaskere
■ Højtydende ■ Antistatisk ■ Skridsikkert
Produktprofil
TAWIP innomat er udviklet til brug i automatiske gulvvaskere, og det fjerner stædige pletter som olie, smørefedt og
fedt. Det er derfor særligt velegnet til områder med fødevarer, som f.eks. supermarkeder.
■ Produktet har fremragende egenskaber, som gør, at det nemt spredes og forbygger tilsmudsning, hvilket gør det
økonomisk i brug. Samtidig er det hurtigt og nemt at bruge, men rengør omhyggeligt ved lave koncentrationer.
■ Plejekomponenterne beskytter gulvet imod udvaskning, gør rengøringen nemmere, har en antistatisk effekt og
efterlader en støvafvisende og skridsikker plejende film
■ Med sine begrænsede skumdannende egenskaber og særlige formel er TAWIP innomat perfekt egnet til direkte
dosering via TANA TURBO-DOS uden afbrydelse af opfyldningsprocessen.
■ TAWIP innomat lever op til kravene under DIN 18032-2.
■

Anvendelsesområde
Påføring og dosering

5-30 mL/ L

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.
Manuel
gulvrengøring: gulvet
moppes med en ren
moppe.
Store områder:
kan anvendes
i automatiske
gulvvaskere.
testet i henhold til
DIN18032

TAWIP innomat er fremragende til vedligeholdende rengøring med maskiner af alle vandfaste gulve som PVC,
linoleum, gummi, sten samt forseglet, vokset og olieret træ.
■ Desuden er TAWIP innomat det perfekte rengøringsmiddel til vedligeholdende rengøring af passager i lufthavne,
undergrundsstationer, offentlige haller, supermarkeder, indkøbscentre, byggemarkeder eller sportshaller.
■

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. Frostkänslig.
Miljøforhold: Lämna bara in helt tom förpackning till återvinning.

Deres betroede partner hos Dem selv

Salgsenheder
Ordner No. 712633

pH-værdi

2x5L
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