
 

 

TASKI Sani Calc 
Vízkıeltávolító 

Leírás: 
A TASKI Sani Calc gyorshatású savas tisztítószer saválló felületek 
idıszakos vízkıtelenítésére.  
Eltávolítja a vízkılerakódásokat az úszómedencék, zuhanyzók, fürdık, 
WC-k saválló felületeirıl. 
Foszforsavat tartalmaz, ezáltal könnyen feloldja a vízkılerakódásokat. 
Korróziós károsodásokat nem okoz, hiszen nem tartalmaz sósavat. 
A Taski Sani Calc fékezett habzású, kellemes illatú vízkıeltávolító, 
amelyet kiváló vegyi tulajdonságai tesznek hatásossá. 
 
Tulajdonságai: 
Úszómedencék, fürdık, zuhanyzók, WC-k, és ezek porcelán-, króm-, 
krómacél, fajansz-, és kıszerelvényeire, - felületeire egyaránt 
alkalmazható. A termék korróziógátló anyagot tartalmaz, ezáltal nem 
okoz kárt a porcelán-, üveg-, krómozott- és mőanyag szerelvényekben, 
tartozékokban. Hatásosan és kíméletesen vízkıteleníti a 
mellékhelyiségeket. 

Elınyei: 
Foszforsav alapú tisztítószer. 
Gyorshatású készítmény. Kíméletesen és hatékonyan távolítja el a 
vízkövet. 
A fürdıszobai felületek egészén alkalmas a vízkı eltávolítására. 
 
Használata: 
Enyhe, közepes vízkılerakódás esetén: 
100ml-1l 10 l oldathoz ( 1-10 %/1:100-1:10) 
Erıs vízkılerakódás esetén: növelhetı az oldat töménysége 20%ig. 
Nagy felületeknél a szükséges hígítású oldatot az elvízkövesedett 
felületekre kell permetezni. Használjon hordozható permetezıkészüléket 
és az anyag belélegzését megakadályozó védımaszkot, légszőrıbetéteket. 
A lerakódás fokától függıen 10-20 percig hagyja az anyag hatását 
kifejteni. Utána hideg vagy langyos, tiszta vízzel öblítse le. 
Kisebb felületek esetén ( tartozékok, mosdók, stb.) használja a TASKI 
permetezıflakont vagy szivaccsal hordja az anyagot a köves felületre. A 
szivacsot öblítse ki, hagyjon elegendı idıt az oldóhatásra, majd tiszta 
vízzel alaposan öblítse le és szárítsa meg a felületeket. 
 
Technikai adatok: 
pH-érték koncentrátum:  0.5-1.0 
pH-érték oldat:                kb. 2,0 (1%os oldat) 
Sőrőség:                         1,11 g/ml 
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Fontos: 
A TASKI Sani Calc savakat tartalmaz, emiatt savra érzékeny felületekre, 
anyagokra (pl. zománc, terrazzó, travertin, márvány és egyéb mészkıfajták) 
nem használható. Az efféle anyagokra fröccsent, csöppent TASKI Sani 
Calc-ot azonnal mossa és bı vízzel öblítse le. A fehércement fugákat elıre 
itassa át vízzel. Az ilyen burkolatokat csak rövid ideig kezelje a szerrel. 
 
Óvintézkedések: 
Foszforsavat tartalmaz. Maró hatású. Használjon védıszemüveget és –
kesztyőt. Szembe vagy bırre kerülve azonnal mossa ki bı vízzel, majd 
forduljon orvoshoz. A szer permetezésekor légzésvédı maszkot  kell 
viselni, a helyiséget alaposan szellıztetni kell. Figyeljen a biztonsági 
elıírásokra. 
 
Tárolás: 
Óvja a sugárzó napfénytıl. Az erıs fény színtelenítheti a terméket, de ez 
nem befolyásolja a hatását.  
Felhasználható a gyártástól számított 2 éven belül. 
Nem gyúlékony anyag. 
 
Összetétel: 
foszforsav, nemionos tenzidek, illat- és színezıanyagok 
 
Környezetvédelmi adatok: 
A termékben lévı tenzidek az EK szabványoknak megfelelıen több, mint 
90%-ban biológiai úton lebomlanak. Nem tartalmaz APEO, EDTA és 
formaldehid összetevıket. 
 
A termék minıségét a gyártó szavatolja. A használati útmutató 
laboratóriumi kísérleteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul. A nem 
elıírásszerő használatból eredı károkért a gyártó nem vállal felelısséget. 
 
Kiszerelés: 
kanna: 2x5 l 
karton: 6x1 l 
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