
TSani Calc Pur-Eco QS W3a

Sanitairontkalker in QuattroSelect®

Omschri jv ing

Krachtige ontkalker voor alle harde zuurbestendige oppervlakken

Eigenschappen

Snelwerkende formule, reiniger op basis van citroenzuur

Uitstekend reinigingsresultaat

Efficiënte ontkalking

Voldoet aan de voorwaarden van het EU Ecolabel

Voordelen

Effectieve verwijdering van hardnekkige kalkaanslag

Milieuvriendelijk zuurhoudend product

Ideaal voor het doeltreffend ontkalken van vloeren, muren en andere oppervlakken in sanitaire ruimten

Laat een frisse geur achter

Gebruiksaanwijzing

Het product kan alleen worden gebruikt met de QuattroSelect-doseringsunit, die een optimale kostenbeheersing en 

100% gebruiksveiligheid garandeert. De QuattroSelect unit verdeelt hoge stroom (vullen van emmers) en lage 

stroom (vullen van sprayflacons) doseringen.

Dosering*

Draai de gele Quattro Select-schakelaar naar het kwadrant dat overeenkomt met het juiste product en de juiste 

toepassing.

 

Emmerreiniging: Vul de emmer met het pistool (hoog debiet).

Aanbevolen concentratie: lichte vervuiling / zones met zacht tot middelhard water: 2,5%.

Aanbevolen concentratie voor zware vervuilingen / zones met hard water: 5%.

Voor meer informatie, raadpleeg de gebruikshandleiding van de QuattroSelect unit.

Een correcte dosering en temperatuur besparen kosten en minimaliseren de schadelijke gevolgen voor het milieu.

*Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw

Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.

Toepassing

Emmermethode: 

De oplossing aanbrengen met een doek/spons of mop en reinigen. Gebruik een schuurspons om hardnekkige 

vervuilingen te verwijderen. Het oppervlak goed naspoelen met water en droogwrijven. Bij het ontkalken de 

voegen voldoende vooraf bevochtigen met water. De oplossing onmiddellijk van zuurgevoelige oppervlakken 

verwijderen en grondig naspoelen. Chromen armaturen in sanitaire ruimtes grondig spoelen om beschadiging te 

voorkomen. 
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Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, rode vloeistof

Geur: Licht geparfumeerd

pH waarde (onverdund): ~ 2

pH waarde (verdund): ~ 2

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.05

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com. Opslaan 

in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

De oplossing niet met chloorhoudende producten mengen.  Niet gebruiken op zuurgevoelige  oppervlakken zoals marmer,  terrazzo, travertijn en andere  kalkhoudende 

oppervlakken. 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. Voor gebruik, de materiaalbestendigheid testen op een klein, onopvallend deel van het oppervlak.

Milieu-informatie

TASKI Sani Calc Pur-Eco voldoet aan de voorwaarden van het EU Ecolabel. De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in 

overeenstemming met de EU-wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer Omschrijving Systeem

101106867 TASKI Sani Calc Pur-Eco QS 2x2.5L W2 QuattroSelect®
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