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Gebruik en dosering

Doseren volgens
gebruik en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instructies.
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reinigen: Het
oppervlak
schoonvegen met
een schone natte of
vochtige doek.
Open
vloeroppervlakken:
Geschikt voor
gebruik in
schrobzuigautomaten.
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L Spuitbus: Gelijkmatig
een dunne laag op
de vloer spuiten en
behandelen met een
éénschijfsmachine.
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l/l Initiële verzorging

met vuiloplossend
effect: Natwissen
van de ongecoate
vloer. Opblokken na
droging.

Vloerverzorging op basis van polymeer
■ Anti-slip ■ Vergemakkelijkt het onderhoud ■ Reiniging en verzorging

Productprofiel
■ TAWIP galaxy is een verzorgende onderhoudsreiniger op basis van was en polymeer met overtuigende reinigings- en

onderhoudsprestaties.
■ TAWIP galaxy is perfect geschikt voor de eerste verzorging van vloeren.
■ De verzorgende film kan opgeblokt worden en verhoogt de glans.
■ De beschermende film verhindert herbevuiling en vergemakkelijkt het verdere onderhoud wat leidt tot kosten- en

tijdbesparing.
■ TAWIP galaxy is veilig en makkelijk in gebruik vanwege de anti-slip en laag schuimende formule.
■ Na gebruik van TAWIP galaxy is langdurige netheid verzekerd.
■ Getest volgens DIN 18032-2.

Toepassingsgebied
■ Voor alle waterbestendige vloeren, bijvoorbeeld elastische vloeren, poreuze stenen etc. Niet geschikt voor

onbeschermd hout.

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: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking. Vorstgevoelig.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Artikelnr. 404751  1 x 10 L

pH-waarde 8

Uw vertrouwde partner


