
Vloerreiniger voor machinaal en manueel 

gebruik 

Ecologie/Sociaal: 

green care TAWIP vioclean C is een vloerreiniger die speciaal is 

samengesteld volgens de principes van een duurzame ontwikkeling.  

Door het gebruik van krachtige, doeltreffende grondstoffen en het volledig 

afzien van (eco)toxische bestanddelen (zoals fosfaten, EDTA, NTA) vormt 

green care TAWIP vioclean C de perfecte balans tussen een optimaal 

reinigende werking en milieubescherming. 

green care TAWIP vioclean C staat niet op de lijst van gevaarlijke stoffen 

van de Europese chemicaliënrichtlijn. 

 

green care TAWIP vioclean C wordt hoofdzakelijk vervaardigd van 

hernieuwbare grondstoffen; de productie is vrij van petroleumderivaten en 

levert daarmee een positieve bijdrage aan de klimaatbalans.  

 

green care TAWIP vioclean C wordt uitsluitend vervaardigd in Duitsland en 

Oostenrijk onder strikte sociale en veiligheidsnormen en voldoet aan de 

strenge eisen van de kwaliteitsborging. 

In het kader van een milieumanagementsysteem volgens EMAS zet onze 

onderneming zich in voor een continue verbetering van de milieuprestaties 

en publiceert jaarlijks een milieuverklaring met een duurzaamheidsverslag. 

Door deze vrijwillige inspanningen worden de eisen van de wereldwijd 

toegepaste normen voor milieumanagement (ISO 14001) duidelijk 

overtroffen. 

Tana Professional biedt zijn klanten opleidingen en studiedagen aan over 

gepaste, doeltreffende en milieuvriendelijke reinigingstechnieken. 

 

Samenstelling:  

<5-15% niet-inonische surfactants, zeep, parfums, PHENOXYETHANOL, 

LINALOOL. Specifieke ingredienten: water, alcohol, glycol ether, 

voedingskleurstoffen (E102, E131). 

pH-waarde: ca. 8 
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TAWIP vioclean C 

Duurzaamheidsinformatie 



Eigenschappen: 

•  TAWIP vioclean C is een vloerreiniger voor gebruik in schrobzuigautomaten of voor manueel gebruik.  

•  TAWIP vioclean C garandeert het snel en probleemloos verwijderen van hardnekkig vuil. 

•  Dankzij zijn bijzondere samenstelling kan TAWIP vioclean C gebruikt worden in zeer geringe concentraties ( vanaf 

0,1%). 

•  De natuurzeep in dit product (op basis van kokosolie) beschermt de vloeren tegen slijtage en vergemakkelijkt het 

onderhoud. 

 

Toepassingsgebied: 

green care TAWIP vioclean C is uitermate geschikt voor gebruik in schrobzuigautomaten of voor manueel gebruik op 

alle waterbestendige vloeren zoals PVC, linoleum, hars, steen, verzegeld parket enz. Niet op ongelakt hout gebruiken. 

green care TAWIP vioclean C is de ideale reiniger voor grote oppervlakken in luchthavens, stations, hallen, 

supermarkten, enz. 
 

Gebruiksaanwijzing: 

Afhankelijk van de graad en het type van vervuiling in een concentratie van 0,1 tot 0.3% in de schrobzuigautomaat 

gebruiken. green care TAWIP vioclean C kan ook manueel gebruikt worden in een concentratie van 0,1% (10 ml / 10 L 

water). Voor sterker bevuilde oppervlakken kan men de dosering verhogen tot 2,5%. Met een correcte dosering kan 

men kosten besparen en wordt het milieu ontzien.  
 

Veiligheidsadvies en milieutips: 

Een juiste dosis bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet 

mengen met andere producten. Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op 

aanvraag verkrijgbaar. Uitsluitend lege verpakkingen in een speciale afvalcollector verzamelen. Vorstgevoelig.  

Technische gegevens 

Werner & Mertz Benelux sa/nv - Drève Richelle  161K - 1410 Waterloo – Belgium 

Tel.: +32 2  352 04 00 - Fax: +32 2 351 08 60 - infos@werner-mertz.com - www.wmprof.com 
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N° art.: 712936 4 x 2L Doseerfles 


