
A Pur-Eco termékcsalád
  A Pur-Eco termékek ötvözik a hatékonyságot, a biztonságos felhasználást és a 

környezettudatosságot.
  Minden terméket alacsony koncentrációban használhat, így csökkentve a vegyszerek 

felhasználását és azoknak a természeti környezetbe való kerülését. A termékek csomagolása 
újrahasznosítható anyagból készül.
  A tisztítószerek hatékonyságát és minőségét a Diversey szakértelme, a természeti környezet 

iránti elkötelezettsége valamint az ISO 9001, ISO 14001 tanúsítványok és az Európai 
Mosószeripari Szövetség, az AISE „Fenntartható tisztítás” nyilatkozatának való megfelelés 
garantálja.

Termékleírás
  Sav alapú fürdőszobai tisztítószer a saválló felületek mindennapos tisztítására. Bármilyen 
vízkeménység mellett használható, kemény víz esetén is. A Sani Cid Pur-Eco QS adagolása 
automatikusan és mindig pontosan történik a QuattroSelect egység segítségével, ami 
garantálja a költségek szabályozhatóságát és a biztonságos kezelést.
  A Sani Cid Pur-Eco QS természetesen kíméletes sav felhasználásával készül, hogy a lehető 
legkevésbé károsítsa a környezetet, és biztonságosabbá tegye a termék használatát.
  A Sani Cid Pur-Eco QS megfelel az Európai Unió „Flower” és a skandináv „NordicSwan” 

ökocímke által támasztott követelményeknek.

Legfontosabb termékjellemzők
  Enyhén savas kémhatású, citromsav alapú tisztítószer.
  Kíméletes összetétel a lehető legbiztonságosabb használat érdekében.
  Az egész Pur-Eco termékcsaládra jellemző egységes, friss illattal rendelkezik.
  Sokoldalúan felhasználható a QuattroSelect egység segítségével.
  A QuattroSelect zárt és kulccsal zárható egység, amely megakadályozza a koncentrátumhoz 

való hozzáférést.
  Egyedülálló és környezetbarát tasakos technológia alkalmazásával működik.

Előnyök
  Természetes sav összetevő a hatékony tisztítás és a kemény vizes környezetben való 

vízkőmentesítés érdekében.
  Alkalmas sértetlen felületű króm és rozsdamentes acél tárgyak tisztítására.
  Kellemes citrusillatot biztosít a megtisztított területeken. 
  A QuattroSelect kis- és nagy sugárban egyaránt tud adagolni, így nedves moppal való 

takarításhoz és padlószint feletti tisztításhoz egyaránt alkalmas.
  Maximális biztonságot nyújt az alkalmazottaknak és az ügyfeleknek is.
  A kis súlyú QuattroSelect tasakok kiemelkedően környezetbarát jellemzőkkel rendelkeznek.

www.diversey.com 13838 hu-HU 10/12

TASKI Sani Cid Pur-Eco QS 
Savas kémhatású fürdőszobai tisztítószer 
- koncentrátum

NO

RD
IC ECOLABEL



Diversey Kft
2040 Budaörs
Puskás Tivadar utca 6.

További információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra: www.diversey.com
© 2012 Diversey, Minden jog fenntartva

TASKI Sani Cid Pur-Eco QS

 Technikai adatok

Termékmegjelenés átlátszó, vörös folyadék

Relatív sűrűség (20oC) 1,05

pH (hígítás nélkül) 1,0 – 2,0

A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetőek termékspeci� kációnak.

Termék Kiszerelés Cikkszám

Sani Cid Pur-Eco QS 2X2,5L 7520045

Biztonságos termékkezelés

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön lapon található biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag professzionális 
felhasználók/specialisták számára.

Tárolási útmutató

Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó, kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket.

Keep away
from children.

Do not mix with
other products.

Avoid inhaling
sprayed product.

© A.I.S.E.

Környezetvédelmi információk

A Sani Cid Pur-Eco QS megfelel a Swan tisztítószerekkel szembeni elvárásai 4.6-os 2014.06.14-ig érvényes változatának és az EU-Flower 2011/383/EK szerinti 
elvárásainak.
A 73/404/EGK és 73/405/EGK irányelvekben és azok későbbi módosításaiban előírtaknak megfelelően a termék biológiai úton lebomló felületaktív anyago-
kat tartalmaz.

Better for the environment...
Proper dosage saves cost and 
minimizes the environmental impact.
Reduced impact on acquatic life.
Reduced use of hazardous substances.
Reduced packaging waste.
Clear user instructions.

...better for you.

Használati útmutató
Adagolás: A termék csak a QuattroSelect hígító egységgel használható, ami garantálja a költségek 100%-os kézbentarthatóságát és a 
teljes biztonságot.
Szórófejjel való alkalmazáshoz: 1%, vödörrel való alkalmazáshoz: 0,3%. 
A helyes adagolás kiválasztásához kérjük tanulmányozza a QuattroSelect egység üzembe helyezési kézikönyvét.

Felhasználás
Szórófejjel: Az alacsony nyomású adagolócsővel töltse meg a palackot, majd permetezze az oldatot nedves rongyra, és törölje át a 
felületet. A rongyot rendszeresen öblítse ki vagy cserélje le.  Szivacs segítségével távolítsa el a makacs szennyeződéseket.
Vödörrel: Töltse fel a vödröt a nagy nyomású kivezetőcsőre szerelt töltőpisztoly segítségével. Egy rongy/szivacs segítségével vigye fel 
az oldatot a felületre, majd törölje le. Szivacs segítségével távolítsa el a makacs szennyeződéseket.
Nedves moppal: Töltse fel a vödröt a nagy nyomású kivezetőcsőre szerelt töltőpisztoly segítségével. Mop segítségével vigye fel az 
oldatot a felületre, majd távolítsa el
a szennyezett oldatot.
Fontos: Ne használja savra érzékeny felületeken, például márványon, terrazzo, travertin vagy más mésztartalmú felületen. Használat 
előtt tesztelje az anyagkompatibilitást egy kicsi, nem feltűnő területen. 
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