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TASKI Sani Calc
Sanitairontkalker

Productomschrijving
Krachtige ontkalker voor alle harde zuurbestendige oppervlakken. Gemakkelijk
te hanteren dankzij het scharnierdeksel.

Belangrijke eigenschappen
• Op basis van fosforzuur
• Bevat een corrosieremmer
• Snelwerkend

Voordelen
• Krachtige ontkalker: verwijdert snel de meest hardnekkige kalkaanslag
• Tast de materialen niet aan
• Zeer geschikt voor de ontkalking van vloeren, muren en andere

oppervlakken in sanitaire ruimten

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Lichte tot middelmatige aanslag: 100 ml � 1 L voor 10 L oplossing

(1-10% / 1:100-1:10).

Sterke aanslag: De concentratie verhogen tot 20%.

Toepassing:
Het product doseren in een emmer gevuld met water. De oplossing op het
oppervlak aanbrengen, even laten inwerken en schrobben. Het oppervlak goed
naspoelen met water en droog vegen. Hardnekkige vlekken met de gepaste pad
extra behandelen.

Belangrijk:
De oplossing niet met chloorhoudende producten mengen. Niet gebruiken op
zuurgevoelige oppervlakken zoals marmer, terrazzo, travertijn en andere
kalkhoudende oppervlakken. Indien nodig, de zuurgevoeligheid van het
materiaal vỏỏr gebruik testen. Voegen eerst goed met water bevochtigen
vooraleer te ontkalken. Oplossing op zuurgevoelige oppervlakken onmiddellijk
verwijderen en grondig naspoelen met water. Chroom goed afspoelen om
schade te voorkomen.

Technische gegevens
Uitzicht: doorzichtige, rode vloeistof
Relatieve dichtheid [20°C]: 1.11
pH-waarde onverdund: ≤ 2.0
pH-waarde onverdund: 2.2 +/- 0.5 bij 1% verdunning

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 opslaan in de oorspronkelijke, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan 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
7513249 6 x 1 L
7513254 2 x 5 L


