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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  

5-
30

 m
L/

 L Manuálne čistenie
podlahy: Špáry vopred
navlhčiť. Podlahu
umyť.  

Rozsiahle plochy:
Plochu vyčistiť
penovým automatom.
 

testované v súlade
s DIN 18032

Čistiaci prostriedok do čistiacich automatov
■ Vysoká účinnosť ■ Antistatický ■ Protišmykový

Profil produktu
■ TAWIP innomat, vyvinutý na použitie do čistiacich automatov, odstraňuje odolné znečistenie ako olej, mastnotu

a tuk, preto je zvlášť vhodný do potravinárskych priestorov napr. supermarketov.
■ Vďaka vynikajúcim disperzným a znečisteniu zabraňujúcim vlastnostiam je prostriedok ekonomický, postačuje jeho

nízka koncentrácia, pričom sa zároveň ľahko a rýchlo nanáša a dokonale čistí.
■ Ošetrujúce zložky chránia podlahu pred presiaknutím, uľahčujú čistenie, dodávajú antistatický účinok a zanechávajú

protišmykový a špine odolný film.
■ TAWIP innomat je svojou nízkou penivosťou a špeciálnym zložením ideálny na priame dávkovanie prostredníctvom

systému TANA TURBO-DOS bez prerušovania v dopĺňaní dávky.
■ Prostriedok spĺňa požiadavky normy DIN 18032-2.

Oblasť poutžitia
■ TAWIP innomat je vynikajúci na strojové čistenie všetkých vode odolných podláh, ako PVC, linoleum, guma, kameň,

ako aj lepených, navoskovaných a naolejovaných drevených podláh.
■ Navyše, TAWIP innomat je ideálnym prostriedkom na údržbu podlahových plôch na letiskách, v metre, nákupných

centrách, viacúčelových halách, supermarketoch, obchodoch pre kutilov či telocvičniach.

Úplná prehľadnosť vďaka kompletným údajom o zložkách
Informácie o zložkách nájdete v Karte bezpečnostných údajov

Trvalo udržateľný rozvoj a výroba

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia
Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Pre podrobnejšie informácie pozri technický
informačný list.
Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote. Citlivý na mráz.
Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 406116  1 x 10 L

hodnota pH 11

Váš dôveryhodný partner


