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TASKI Sani Cid conc
Sanitairreiniger voor hard water - concentraat

Productomschrijving
Sterk geconcentreerde dagelijkse sanitairreiniger op basis van citroenzuur voor
het onderhoud van zuurbestendige oppervlakken in zones met een hoge
waterhardheid.
De speciale formulering geeft uitstekende reinigingsresulaten en verhindert
kalkopbouw, voornamelijk in gebieden met hard water. De EXACT verpakking
staat garant voor een nauwkeurige dosering en kostencontrole.

Belangrijke eigenschappen
• Mildzure reiniger op basis van citroenzuur
• Bevat een corrosieremmer
• Fris parfum
• Maakt deel uit van het unieke EXACT doseer- en verpakkingssysteem

Voordelen
• Ideaal voor gebruik in zones met hoge waterhardheid
• Geschikt voor de reiniging van intact chroom en roestvrij staal
• Verspreidt een aangenaam parfum
• Doseerdop voor een correcte dosering: efficiënt en kostenbesparend

Gebruiksaanwijzing
Dosage:
Minimale dosering: 1 doseerdop voor 5 L oplossing (0.2%).

Bij hardnekkig vuil, de dosering verhogen.

Spraymethode: 1 doseerdop in schuimflacon gevuld met
500 ml water (2%).

Toepassing:
Spraymethode: het product doseren en toevoegen aan de schuimflacon gevuld
met water. De oplossing vervolgens op een vochtige doek aanbrengen.
Reinigen. De doek regelmatig uitspoelen of vervangen. Gebruik een spons met
witte pad om hardnekkig vuil te verwijderen.

Emmermethode: het product doseren in een emmer gevuld met water. De
oplossing aanbrengen met een doek of spons. Reinigen. Gebruik een spons
met witte pad om hardnekkig vuil te verwijderen.

Nat moppen: het product doseren in een emmer gevuld met water. De oplossing
aanbrengen met een mop. Nadien het vervuilde water opnemen.

Belangrijk:
Niet gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken zoals marmer, terrazzo, travertijn
en andere kalkhoudende materialen. Het product vỏỏr gebruik testen op een
onopvallende plaats.
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Technische gegevens
Uitzicht: heldere, rode vloeistof
Relatieve dichtheid [20°C]: 1.10
pH-waarde onverdund: ≤ 2.0
pH-waarde verdund: 3.7 +/- 0.5 bij 0.2% verdunning

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als specificatie opgevat worden.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Handen goed wassen en drogen na gebruik. Bij langdurig contact is huidbescherming aangeraden.

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het
Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).
Enkel voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:
Het product bewaren in de oorspronkelijke, gesloten verpakking en beschermen tegen extreme temperaturen.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve stoffen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming
met de Europese Detergentenverordening 648/2004 en bijbehorende amendementen.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7512827 1 x 5 L cubitainer
7512821 6 x 1 L doseerflacon
7512824 6 x 1 L navulverpakking


