
TASKI® Sani 100
Fürdőszobai tisztítószer

Termékleírás
Fürdőszobai tisztítószer vízálló kemény felületek és padlók tisztítására.

Legfontosabb tulajdonságok
• Hatékony tisztítás
• pH-semleges
• Egyedi, szabadalmaztatott O.N.T. szagsemlegesítő technológiával
• A legkorszerűbb kalcium-megkötő hatással rendelkező felületaktív hatóanyaggal

Előnyök
• Kitűnően használható zománcozott, króm, porcelán, kerámia, márvány, 

szintetikus- és festett felületeken, üvegen stb.
• Hatékonyan eltávolítja az általános fürdőszobai szennyeződéseket, 

pl. ujjnyomokat, smink- és szappanmaradványokat, lerakódásokat
• Rendszeres használata gátolja a vízkőlerakódást
• Kellemes, friss illatot hagy maga után

Használati útmutató
A TASKI Sani Cid többféle kiszerelésben elérhető, kézileg-, valamint 
adagolórendszerrel is adagolható (J-Flex® vagy QuattroSelect®). 
Részletes információt a különböző kiszerelések adagolásának módjáról a második 
oldalon található táblázatban olvashat. 
Az előírt adagolás betartása költséghatékony megoldást jelent és minimális 
környezeti hatással jár.

Alkalmazás 

Szóróflakonos tisztítás: 
• Szórja a tisztítószeres oldatot nedves törlőkendőre vagy szivacsra és törölje 

át vele a felületet
• A makacs szennyeződések eltávolításához használjon dörzsi szivacsot
• Sűrűn öblítse a törlőkendőt, vagy tisztítás után öblítse le a felületet

Vödrös tisztítás:
• Vigye fel a tisztítószeres oldatot törlőkendő vagy szivacs segítségével és törölje 

át a felületet
• A makacs szennyeződések eltávolításához használjon dörzsi szivacsot

Nedves mopos tisztítás:
• Vigye fel a tisztítószeres oldatot mop segítségével a padozatra, majd távolítsa 

el a szennyezett oldatot
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Techinkai adatok, adagolás

Platform Cikkszám Terméknév/Kiszerelés
Adagolás 
szóróflakonba Adagolás vödörbe Megjelenés

pH 
töményen

pH 
használatra 
kész 
oldatként

Relatív  
sűrűség
(20°C)

Hagyományos 
koncentrátum

7512811
7512814

Sani 100 6 x 1 L
Sani 100 2 x 5 L

30-40 ml 
(6-8%) / 500 ml

40-50 ml 
(0,4-0,5%) / 10 L

Tiszta, piros 
folyadék

10 11 1.02 g/cm³

 J-Flex 7512242
7518363
7512247

Sani 100 J-Flex 1 x 1,5 L
150 x 500 ml (2%)

500 x 500 ml (2%)

100 x 5 L (0,3%)

333 x 5 L (0,3%)

Tiszta, piros 
folyadék

11 11 1.03 g/cm³

Quattro 
Select

7517090 Sani 100 QS 2 x 2,5 L 2% 0.2% (enyhe szennyezettség)
0.4% (erős szennyezettség)

Tiszta, piros 
folyadék

11 11 1.03 g/cm³

A pontos adagolási mennyiség a helyi körülményektől függ (vízkeménység, szennyezettség mértéke, tisztítási módszer).
A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak. A munkaoldatokhoz üres szóróflakonok is elérhetők portfóliónkban. Kézi adagolás esetén az 
1 és 5 literes flakonhoz, valamint kannához adagolópumpa is elérhető.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
Részletes útmutatót a termék kezeléséről és hulladékba kerüléséről a különálló Biztonsági Adatlap tartalmaz.  
https://sds.sealedair.com/ 
Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket. 

Termékkompatibilitás
Ne használja 1%-nál töményebb koncentrációban mészkő tartalmú felületek (pl. márvány) tisztításához. A termék használata előtt 
tesztelje a termék kompatibilitását egy kisebb, kevésbé látható felületen.

Környezeti információk
A termék összetevői biológiailag lebomlanak és megfelelnek az EK 648/2004. EU tisztítószer szabályozás követelményeinek.
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