
Varno za uporabnike in okolje z največjo učinkovitostjo

■ Prvi certificirani po Cradle to Cradle CertifiedCM Gold v produkciji čistilne industrije
■ Certificiran po EU Ecolabel (DE/020/042)
■  Registriran na pozitivni listi „die Umweltberatung“  
■ Popolna opustitev ekotoksikološko onesnažujoče vsebine
■ Posebej ekonomičen, učinkovit tudi pri nizkih koncentracijah.

Popolna biorazgradljivost

  ■  
   

                                  

TAWIP vioclean je z vsemi svojimi sestavinami dokazano popolnoma biološko razgradljiv v 
skladu z odobreno preskusno metodo OECD 302 B *.

*Za več informacij obiščite: www.wmprof.com  

  
Intenzivna uporaba obnovljivih virov - ponovljivo povečanje deleža

  ■  
   

Proizvodnja z intenzivno rabo obnovljivih virov energije in obnovljivih virov energije do 100% iz 
hidroenergije, sončne in geotermalne energije

  ■  
   

Proizvodnja v veliki meri neodvisna od nafte: organski ogljik v Tawip vioclean sega do 57% iz 
rastlinskih regeneratvnih virov

  ■  
   

Odgovorna raba vode, z lastno obdelavo sveže in odpadne vode

Popolna preglednost celotnega seznama sestavin:
<5%  mila, neionski tenzidi, (Fettalkohol-EO-Addukt, Fettalkohol-EO/PO-Addukt), dišave,  PHENOXYETHANOL
Ostale sestavine: Aqua, Alkohol, Glykolether, barve za živila (E102, E131)

Nemška kakovost blagovne znamke - za vaš trajnostni razvoj poslovanja

  ■ Več kot 25 let izkušenj pri razvoju trajnostnih izdelkov
  ■ Inteligentni higienske rešitve, ki zagotavljajo dobičkonosne rasti
  ■ Zaupanja vredne znamke  

Strokovno usposabljanje in svetovanje za trajnostne higienskih rešitev
 
  ■ Celovit prenos know-how s kvalificiranimi svetovalci     
   ■  
   

Prilagojeni načrti in priporočila za čiščenje, optmirani za vaše čistilne 
procese in s tem za vaše podjetje

  ■ S tem izboljšana  raven storitev in celostna grafična podoba

TAWIP vioclean

Čistilo in nega za tla

 ■ EKO učinkovita zmogljivost in koncept proizvoda

Tehnični podatki

 
 
 

 

EMAS:
■ Stalno izboljševanje 
okoljske uspešnosti
■ Letno Poročilo o 
trajnostnem razvoju
■ Upravljanje z 
energijo in vodo
■ Socialna pravičnost

 
 

DIN ISO 14001:
■ Stalno izboljševanje 
preko zmanjšanja 
odpadkov in emisij CO2, 
varčevanje z vodo, 
energijo in materialne 
uporabe

 
DIN ISO 50001:
■ Energy Management: 
nenehno izboljševanje 
uspešnosti,
učinkovitosti, varnosti 
in uporabe aplikacij

 
A.I.S.E. - Charter:
■ Varna in trajnostna 
proizvodnja 
detergentov

 DIN ISO 9001:
■ Stalno izboljševanje 
vodenja procesov in 
zadovoljstvo kupcev
■ Uveljavljen sistem 
vodenja kakovosti v 
razvoju in proizvodnji 
izdelkov

Trajnost in 
produkcija:  



Lastnosti proizvoda

 
  

 
 
  

 
 
  

 

■ Negovalno talno čistilo na osnovi mila z izjemnimi okoljskimi lastnostmi.
■ Primeren za uporabo v vseh čistilnih avtomatih kakor tudi za ročno uporabo.
■ Z naravnim milom kokosoveg olja zaščititi tla pred nastajanjem madežev.
■ Ustvarja svilnati, polirni zaščitni protizdrsni film po normi DIN 18032-2.
■ Učinkovit tudi pri nizkih koncentracijah.
■ V večini sestavljen iz obnovljivih virov, TAWIP vivoclean prevzema odgovornost za prihodnje 
generacije.

Področje uporabe

  
  
  
 

■ Zelo primerna za strojno in ročno čiščenje vseh vodoodpornih talnih oblog v stavbah s posebnimi 
zahtevami za čista in nezdrsna tla. Idealno za elastične obloge, kamen in epoksi obloge, kakor tudi 
naoljene, povoščene ali zapečatene lesene površine, ki so npr. v šolah, domovih za ostarele, 
telovadnicah, upravnih stavbah, itd.

Varnost proizvoda, skladiščenje in okoljska navodila:

Varnost: Ta izdelek je namenjen za komercialno uporabo. Hraniti izven dosega otrok. Ne mešati z 
drugimi izdelki. Ne vdihavati meglice. Za ročno uporabo je priporočljiva uporaba rokavic. Varnostni list na 
voljo na zahtevo za profesionalne uporabnike.

Skladiščenje: V hladnem in suhem prostoru. Preprečiti ekstremne temperature in sončno svetlobo. 
Zaščitite pred zmrzaljo.
Okloljska navodila: Ustrezno odmerjanje prihrani stroške in varuje okolje. Proizvod popolnoma izprazniti 
pred recikliranjem. Koda proizvoda: GU 50.

pH-vrednost: 8

 Ročno čiščenje tal: 
Eno ali dvo stopnjsko 
čiščenje z vlažno krpo.

Strojno čiščenje:
Površino očistite s 
čistilnim avtomatom.

TAWIP vioclean

Vaš poslovni partner:
INTER KOOP d.o.o. 
Zrkovska 97, 2000 Maribor 
www.igefa.si

       ■ Naravna osnova mila ■ Protizdrsno - DIN 18032-2 ■ Stroškovno učinkovito

 

 

 

Spray-Clean metoda: 
Raztopino naškropite v 
tanki plasti, obdelajte 
in izpolirajte z rdečim 
filcem. Upoštevajte 
priporočila nege.

Prva nega:
Nezaščitena tla 
enostopensko mokro 
obrišite, posušite in 
izpolirajte. Upoštevajte 
priporočila nege.

Čistilo in nega za tla

Tehnični podatki

Prodajne enote:

Naroč.št.: 712484 10 x 1 L
Naroč.št.: 712485 2 x 5 L

 

Uporaba in doziranje
 

 
Dozirajte glede na 
uporabo in stopnjo 
umazanosti. Sledite 
navodilom spodaj.

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
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