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TASKI Sprint Spitfire Spray
Krachtige universele reiniger

Productomschrijving
Krachtige, alkalische reiniger voor de meeste harde oppervlakken bestand
tegen alkali. De krachtige formule is gebaseerd op een mengsel van
oppervlakte-actieve stoffen en solventen en verwijdert snel en efficiënt minerale
en plantaardige oliën en benzinevlekken. Het product is ook uiterst doeltreffend
tegen inkt, stift, potlood, lippenstift, zwarte hakstrepen, vet en ander hardnekkig
vuil. Het product is gebruiksklaar, gemakkelijk aan te brengen en droogt snel en
streeploos op.

Belangrijke eigenschappen
• Goed emulgerend vermogen
• Formulering gebaseerd op alkali en solventen
• Fris parfum
• Klaar voor gebruik, naspoelen niet nodig, reinigt streeploos

Voordelen
• Krachtige en grondige reiniging van harde oppervlakken bestand tegen alkali
• Verwijdert vet- en olievlekken ẻn hardnekkige vlekken
• Verspreidt een aangename geur
• Gemakkelijk te gebruiken spray zonder sporen na te laten

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Klaar voor gebruik. Onverdund gebruiken.

Toepassing:
Lichte vervuiling: het product op een doek/spons verstuiven, het oppervlak
reinigen. Laten inwerken, schrobben indien nodig en schoonvegen.
Hardnekkige vlekken: het product rechtstreeks op het oppervlak verstuiven en
laten inwerken. Schrobben indien nodig en schoonvegen.
Naspoelen is niet nodig, uitgezonderd op roestvrij staal.

Belangrijk:
Niet gebruiken op water- of alkaligevoelige of geverfde oppervlakken. Niet
gebruiken op voedselcontactoppervlakken en op aluminium. Vỏỏr gebruik de
materiaalbestendigheid eerst testen op een kleine onopvallende plaats.

Technische gegevens
Uitzicht: heldere, donkerblauwe vloeistof
Relatieve dichtheid [20°C]: 1.02
pH-waarde onverdund: 12.0 < pH ≤ 12.5

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als
specificatie opgevat worden.
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Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
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
temperatuurwaarden.

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

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
7513489 6 x 750 ml


