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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  
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L Úvodné ošetrenie
s účinkom
odstránenia
nečistoty: navlhko
pretrite podlahu bez
nanesenia vrstvy. Po
vyschnutí vyleštite. 
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L Manuálne čistenie
podlahy: Špáry vopred
navlhčiť. Podlahu
umyť.  
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L Rozsiahle plochy:

Plochu vyčistiť
penovým automatom.
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L Čistenie sprejom: Na
leštiaci stroj použiť
TANA Power pad  

testované v súlade
s DIN 18032

Ošetrujúci prostriedok na polymérovej báze
■ Ošetrenie a čistenie ■ Znižuje opätovné znečistenie ■ DIN 18032-2

Profil produktu
■ Cenovo a časovo úsporný TAWIP original umožňuje čistenie a ošetrovanie v jednom kroku, zanechávajúc príjemnú

vôňu a jednotný vzhľad.
■ Prostriedok TAWIP original zanecháva ošetrujúci film s hodvábnym leskom, ochraňuje podlahu pred opätovným

znečistením, výsledkom čoho je dlhotrvajúca čistota.
■ TAWIP original dosahuje jednotný vzhľad a nespôsobuje neželaný vznik viacerých vrstiev a šmúh.
■ Jeho použitie je ľahké a bezpečné, pričom zaručuje protišmykový účinok (DIN 18032-2).▪ Po použití tohto prostriedku

nie je potrebné odstránenie predchádzajúcich vrstiev.

Oblasť poutžitia
■ TAWIP original je vhodný na všetky druhy podláh z linolea, PVC, gumy, prírodného a umelého kameňa a lepené

drevené podlahy.
■ Nepoužívajte TAWIP original na nelepené drevené a leštené kamenné podlahy.

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.
Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 713341  10 x 1 L
Číslo objednávky 404773  1 x 10 L

hodnota pH 9

Váš dôveryhodný partner


