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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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 L Vloer manueel
reinigen: Het
oppervlak
schoonvegen met
een schone natte of
vochtige doek.
Grote oppervlakken:
Geschikt voor
gebruik in
schrobzuigautomaten.

getest conf. DIN18032

Reiniger voor schrobzuigautomaten
■ Zeer krachtig ■ Anti-statisch ■ Anti-slip

Productprofiel
■ Ontworpen voor gebruik in schrobzuigautomaten, TAWIP innomat verwijdert hardnekkig vuil zoals olie en vet en is

ideaal voor de voedingsomgeving zoals supermarkten.
■ Dankzij het uitstekend dispergerend en vuiloplossend vermogen, is het product spaarzaam in gebruik.  Is snel en

gemakkelijk te gebruiken bij het reinigen.
■ De voedingskomponenten voorkomen het uitlogen van de vloer, vergemakkelijken het onderhoud en werken

bovendien antistatisch.  TAWIP innomat zorgt voor een lichte zijdeglans en een antislip effect.
■ Dankzij de weinig schuimende eigenschappen en de speciale formule, is TAWIP innomat uitstekend geschikt voor

dosering via TANA TURBO DOS.
■ TAWIP innomat voldoet aan DIN 18032-2.  

Toepassingsgebied
■ TAWIP innomat is uitermate geschikt voor de machinale onderhoudsreiniging van alle waterbestendige vloeren zoals

PVC, linoleum, rubber, tegels evenals verzegeld, geboend en geölied hout.
■ TAWIP innomat is het ideale reinigingsmiddel voor onderhoudsreiniging van wandelgangen in luchthavens,

shoppingcentra  en winkels, metrostations, supermarkten, scholen.  

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformatieblad

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik.  Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Op kamertemperatuur bewaren in de originele verpakking. Vorstgevoelig.
Milieu: Uitsluitend lege verpakking verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 712633  2 x 5 L

pH-waarde 11

Uw vertrouwde partner


