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Fürdőszoba tisztítószer koncentrátum

LeírásLeírásLeírásLeírás

A TASKI Sani Cid SmartDose egy citromsav alapú
szuperkoncentrátum, napi tisztítószer minden típusú sav-
és vízálló felületre. Különleges összetételének
köszönhetően kiváló tisztaságot eredményez, emellett
megakadályozza a vízkőképződést. 

Kis csomagolásnak köszönhetően a SmartDose lehetővé
teszi a koncentrált vegyszer könnyű, biztonságos és
pontos adagolását. A SmartDose a legjobb választás, ha
a teljesítmény, a felhasználó biztonsága és a környezeti
felelősségvállalás mind fontosak Önnek. A SmartDose
alacsony adagolási szinten használható, csökkentve
ezáltal a vegyszerek felhasználását és környezetbe
kerülését, csomagolása újrahasznosított anyagból
készül.

A Diversey szakértelme, a környezet iránti
elkötelezettsége, az ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 tanúsítványok, valamint az AISE oklevél a
fenntartható takarításért további garanciát nyújtanak a
minőségre és a hatékonyságra.

ElőnyökElőnyökElőnyökElőnyök

• Természetes sav a hatékony tisztításért
• Rendkívül gazdaságos, hiszen kitűnő tisztaságot

eredményez alacsony adagolási szinten
• Friss citrom illatot hagy a megtisztított felületeken
• Az európai öko címke biztosítja a környezet

védelmét, a vízi élővilágra gyakorolt hatás és a
veszélyes összetevők csökkentését

• A SmartDose rendszer lehetővé teszi a
szuperkoncentrátumok egyszerű, pontos és
biztonságos adagolását

AlkalmazásAlkalmazásAlkalmazásAlkalmazás

TulajdonságokTulajdonságokTulajdonságokTulajdonságok

• Citromsav alapú enyhén savas tisztítószer
• Alacsony adagolási szinten is hatékony
• Friss citrom illat
• Teljes mértékben megfelel az EU-virág

kritériumnak 2005/344/EC
• Kényelmes és szabályozott adagolás
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Használati utasítás és adagolásHasználati utasítás és adagolásHasználati utasítás és adagolásHasználati utasítás és adagolás

A megfelelő adagolással költségeket takaríthat meg és
csökkentheti a környezetre gyakorolt hatásokat. A
SmartDose adagoló rendszer alkalmazható
szóróflakonba vagy vödörbe történő szabályozott
adagoláshoz.

Napi takarítás szóróflakonnalNapi takarítás szóróflakonnalNapi takarítás szóróflakonnalNapi takarítás szóróflakonnal
1.1.1.1. Töltse fel a szóróflakont 500 ml vízzel.
2.2.2.2. Fordítsa el a sárga színű fejet a flakon jelzésre; húzza
fel a fejet, amíg lehet; majd nyomja le teljesen, hogy a
szer a flakonba kerüljön. Használat előtt óvatosan rázza
fel a flakont. 1 SmartDose nyomás 500 ml vízhez
(flakonba).
3.3.3.3. Fújja a szert törlőkendőre és tisztítsa meg a felületet.
Erős szennyeződés esetén ismételje meg az
alkalmazást.

Napi takarításNapi takarításNapi takarításNapi takarítás
1.1.1.1. Kezdje el a vödör feltöltését vízzel.
2.2.2.2. Fordítsa el a sárga színű fejet a vödör jelzésre; húzza
fel a fejet, amíg lehet, majd nyomja le teljesen a szer
vödörbe történő adagolásáért.1 SmartDose nyomás 5 l

vízhez (vödörbe).
3333. Tisztítsa meg a felületet.

Adagolás Feltöltések számaAdagolás Feltöltések számaAdagolás Feltöltések számaAdagolás Feltöltések száma
Flakon feltöltés  70
500ml vízzel 1:25 (4%)

Vödör feltöltése 35
5L vízzel 1:125 (0.8%) 

Technikai adatokTechnikai adatokTechnikai adatokTechnikai adatok

Megjelenés: piros színű
pH-érték : 2.7 (+/- 0.5)
pH a használatban (1:500 / 0.2%)    3.0 (2.5-3.5)
Sűrűség (20°C) 1.035 

Ezek az adatok átlagos értékek, nem tekinthetők
specifikációnak.

KiszerelésKiszerelésKiszerelésKiszerelés

1.4L      cikkszám: 75178421.4L      cikkszám: 75178421.4L      cikkszám: 75178421.4L      cikkszám: 7517842

Biztonságos kezelés és adagolásBiztonságos kezelés és adagolásBiztonságos kezelés és adagolásBiztonságos kezelés és adagolás

A kezelésre és ártalmatlanításra vonatkozó információk
megrtalálhatóak a termék biztonsági adatlapjában.

Tárolja eredeti csomagolásban. Soha ne tárolja fejjel
lefelé. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket.

Környezeti információkKörnyezeti információkKörnyezeti információkKörnyezeti információk

A terméket alkotó felületaktív anyagok biológiailag
lebomlóak, megfelelve ezzel az EU tisztítószer
szabályozás követelményének EC 648/2004. 

Európai Uniós Öko címkeEurópai Uniós Öko címkeEurópai Uniós Öko címkeEurópai Uniós Öko címke

Kevesebb hatás a vízi élővilágraKevesebb hatás a vízi élővilágraKevesebb hatás a vízi élővilágraKevesebb hatás a vízi élővilágra

Kevesebb veszélyes összetevőKevesebb veszélyes összetevőKevesebb veszélyes összetevőKevesebb veszélyes összetevő

Egyértelmű használati utasításokEgyértelmű használati utasításokEgyértelmű használati utasításokEgyértelmű használati utasítások

EU virág regisztrációs kód DK/20/6.
További információért látogassa meg az EU öko-címke

honlapját:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

Kapcsolat:Kapcsolat:Kapcsolat:Kapcsolat:
Diversey Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 6. 
Tel.: 06 23 509 100
www.diversey.hu
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