TAWIP ORIGINAL C

Καθαριστικό Περιποιητικό δαπέδων
Σύνθεση:
Σύνθεση:

Το TAWIP ORIGINAL C περιέχει μεταξύ άλλων 5-15%
ανιονικά τασιενεργά. Άλλες ουσίες: Μη ιονικά τασιενεργά,
υδατοδιαλυτά κεριά και αρωματικό λάδι.

Ιδιότητες:
Ιδιότητες:

Ικανό για βαθύ καθαρισμό και περιποίηση με ένα πέρασμα.
Αφήνει ένα λεπτό λαμπερό στρώμα, που προστατεύει τις
επιφάνειες από επανεμφάνιση ρύπων ή γδαρσιμάτων με
μία φρεσκάδα που διαρκεί. Είναι οικονομικό στη χρήση.

Περιοχή Εφαρμογής:
Εφαρμογής:

Κατάλληλο για όλα τα δάπεδα όπως Linoleum, πλαστικό
(PVC), ελαστικό, δάπεδα από φυσική ή τεχνητή πέτρα
καθώς και σε όλα τα λουστραρισμένα ξύλινα δάπεδα.

Εφαρμογή:
Εφαρμογή:

Για καθημερινό καθαρισμό και περιποίηση,
χρησιμοποιείστε 1 μεζούρα TAWIP ORIGINAL C σε 8 L
νερού. Για μηχανές καθαρισμού χρησιμοποιείτε σε
συγκέντρωση 0,125%, δηλαδή 1 μεζούρα TAWIP
ORIGINAL C σε 16L νερού. Σκουπίστε για περισσότερη
γυαλάδα. Αν στο πρόγραμμα καθαρισμού προτείνεται η
μηχανή καθαρισμού χρησιμοποιήστε 1 έως 2 μεζούρες
TAWIP C σε 500ml νερού (σε δοχείο ψεκάσματος).
Λειτουργία μεζούρας : Ξεβιδώστε το λευκό καπάκι,
ασκώντας μια μικρή πίεση στο μπουκάλι μέχρι να γεμίσει η
μεζούρα ακριβώς στα 20ml αποσύρατε την πίεση από το
μπουκάλι και αδειάστε την μεζούρα όπως πιο πάνω. Για
να ξαναγεμίσει το μπουκάλι, ξεβιδώστε το κόκκινο καπάκι
και γεμίστε το από δοχείο 2L TAWIP ORIGINAL C ή από
δοχεία των 500ml χρησιμοποιώντας μια αντλία. Βιδώστε
το κόκκινο καπάκι.

Οικολογία:
Οικολογία:

Περιέχει μόνο βιολογικά διασπώμενα συστατικά. Δεν
περιέχει φωσφορικά, χλωρίνη, αρωματικά συστατικά,
χωρίς ADTA, NTA, APEO, φορμαλδεΰδη. Υπάγεται στην
νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος από
απορρυπαντικά και καθαριστικά, καθώς επίσης και σε
όρους βιοδιασπασιμότητας των πρώτων υλών. Για
περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά την συμπεριφορά
του προϊόντος προς το περιβάλλον μπορούν να ζητηθούν.
Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
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