
TASKI® Sani® 
Antikalk

Savas kémhatású fürdőszobai vízkőoldószer

Termékleírás
Sav alapú fürdőszobai tisztítószer a kemény, vízálló felületek és 
padozatok mindennapos tisztítására.

Fő termékjellemzők
• Szulfámsav alapú
• Korróziógátló inhibitort tartalmaz
• Friss illatú

Használatának előnyei
• Hatékonyan eltávolítja a vízkövet és az mosdókban általában 

előforduló szennyeződéseket (pl. testzsír vagy szappanmaradék)
• Csíkmentes tisztítás
• Alkalmas sértetlen felületű króm és rozsdamentes acél tárgyak 

tisztítására.
• Kellemes illatot hagy maga után

Használati útmutató
Adagolás:
Minimális adagolás:   50ml 10 liter oldathoz (0,5%)
Erős szennyezettség esetén:   Növelje a koncentrációt szükség 
szerint. WC csészék/piszoárok tisztításához valamint vízkőoldáshoz 
hígítás nélkül használja.
Alkalmazás:
Felületek: Adagolja a szükséges mennyiségű terméket egy vízzel telt 
vödörbe, a hígított terméket törlőruha/mop segítségével vigye fel a 
kívánt felületre, és hagyja hatni egy rövid ideig. Ezután dörzsölje át a 
felületet, és alaposan öblítse le vízzel.
Padlók: Adagolja a szükséges mennyiségű terméket egy vízzel telt 
vödörbe, a hígított terméket mop segítségével vigye fel a kívánt 
felületre, és hagyja hatni egy rövid ideig. Ezután dörzsölje át a 
felületet, és alaposan öblítse le vízzel.
Fontos:
Ne keverje az oldatot klórtartalmú termékekkel. Ne használja savra 
érzékeny felületeken, például márványon, terrazzo, travertin vagy más 
mésztartalmú felületen. Használat előtt tesztelje a felület savállóságát. 
Vízkőmentesítés előtt alaposan nedvesítse be a fugát vízzel. Savra 
érzékeny felületekről azonnal távolítsa el az oldatot, és alaposan 
öblítse le vízzel. A károsodás megelőzése érdekében a mosdókban 
található krómozott alkatrészeket alaposan öblítse le.
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Technikai adatok

Termékmegjelenés Víztiszta, színtelen folyadék pH-érték hígítás nélkül ≤1

Relatív sűrűség [20°C] 1,05 pH-érték hígítva 5,7 ± 0,5 (0,5%)

A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetők termékspecifikációnak.
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Biztonságos termékkezelés és -tárolás
Biztonságos termékkezelés:
A termék kezelésére és hulladéklerakására vonatkozó részletes információkat a külön dokumentumként kiadott 
anyagbiztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag professzionális felhasználók/specialisták számára. 
Tárolási útmutató:
Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó, kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket.

Környezetvédelmi információk
Az Európai Parlament és Tanács 648/2004/EK, a mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletében előírtaknak megfelelően 
a termék biológiai úton lebomló felületaktív anyagokat tartalmaz.
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