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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  
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L Intenzívne čistenie:

Plochu vyčistiť
penovým automatom.
 

Manuálne čistenie
podlahy: Podlahu
utrite namokro čistým
mopom.
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L Čistenie sprejom: Na
leštiaci stroj použiť
TANA Power pad  

Mydlový čistiaci prípravok
■ Čistenie a údržba ■ Nízka penivosť

Profil produktu
■ TAWIP soap je úsporný a vysoko účinný prípravok na mechanické i ručné použitie na pórovité kamenné podlahy

a dlažby, ako aj drevené podlahy, pričom dosahuje vysoký čistiaci účinok i pri nízkej koncentrácii.
■ Zanecháva podlahy dobre ošetrené a lesklé a umožňuje ľahšiu následnú údržbu.
■ Ekologický TAWIP soap obsahuje obnoviteľné surové materiály a vytvára hodvábne matný film s vynikajúcim

protišmykovým účinkom.
■ Ochraňuje pred rýchlym opätovným znečistením.
■ Zabraňuje presakovaniu podlahy a prispieva k jej dlhšej životnosti.
■ Vďaka svojim špeciálnym chemickým vlastnostiam je prípravok TAWIP soap tiež vhodný aj na antistatické povrchy.
■ Vďaka nízkej penivosti sa môže TAWIP soap jednoducho použiť aj do automatických čistiacich strojov.

Oblasť poutžitia
■ TAWIP soap je ideálny na ručné i mechanické údržbové čistenie materiálov s drsnou štruktúrou či potiahnutého

prírodného kameňa, terrazzo, betónových kociek, cotto a kameninovej dlažby.
■ Nepoužívajte na dlažbu z jemného kameňa.
■ TAWIP soap je vynikajúci na mechanické čistenie reprezentatívnych chodníkov a chodieb (na letiskách, vlakových

staniciach, v nákupných centrách, supermarketoch, obchodných pasážach a železiarstvach).
■ Vhodný na všetky vode odolné podlahy (PVC, linoleum, guma, s predošetreným povrchom alebo bez, naolejované či

navoskované drevené 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 713110  10 x 1 L
Číslo objednávky 708728  1 x 10 L

hodnota pH 11

Váš dôveryhodný partner


