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Olvassa be a kódot a termék 

használatát bemutató videóhoz.

Termékleírás

A TASKI Sani Cid Smart Mix Pro 12 egy mindennapos használatra kifejlesztett 

savas összetételű fürdőszobai tisztítószer koncentrátum, mely minden saválló 
felület tisztítására alkalmas. Minden vízkeménység, így kemény víz mellett is 
hatékony. Formulája természetes, lágy savat tartalmaz, így használata biztonságos 
és minimális környezeti hatással jár. A TASKI Sani Cid Smart Mix Pro 12 Ecolabel 
jóváhagyással rendelkezik. A Smart Mix Pro tasak egyedi kialakításának 
köszönhetően a termék egyszerűen, biztonságosan és pontosan adagolható. 

Legfontosabb tulajdonságok

• Enyhén savas, citromsav-alapú összetétel
• Kíméletes formulája biztonságos használatot tesz lehetővé
• Kellemes, friss illattal rendelkezik
• A Smart Mix Pro csomagolással a koncentrátum egyszerű és szabályozott

adagolása biztosított

Előnyök
• Természetes savtartalmának köszönhetően kemény vizű körülmények mellett is

hatékonyan tisztít és eltávolítja a vízkövet
• Króm és rozsdamentes acél felületeken is használható, amennyiben azokon nem

található sérülés
• Kellemes illatot hagy maga után

• Egyszerű, pontos és biztonságos adagolás a Smart Mix Pro tasaknak
köszönhetően

Használati útmutató

Adagolás:

Készítsen 1,6%-os oldatot 4 liter víz hozzáadásával.
Alkalmazás:

A Smart Mix Pro csomagolásának segítségével kontrollált adagolást érhetünk el 
a flakonokba. A lap alján található QR kód beolvasásával megtekintheti a termék 

használatát bemutató videót.

Szórófejes alkalmazás:

Töltse fel a tasakot 4 liter vízzel; nyomja meg a tasakot a jobb felső sarkában, hogy 
a tisztítószer és a víz összeérjen; óvatosan rázza össze a tasakot, hogy az oldat 
elkeveredjen; töltsön meg egy szóróflakont az így elkészített oldattal a kieresztőcsap 
segítségével. Vigye fel az oldatot a törlőkendőre a szórófej segítségével és törölje át 
a felületet, majd öblítse le és hagyja megszáradni. Makacs szennyeződések esetén 
használjon dörzsi-szivacsot.
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Biztonságos kezelési és tárolási információ

A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló Biztonsági Adatlap tartalmazza. 
sds.sealedair.com/
Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket.

Termékkompatibilitás 

Ne használja savra érzékeny felületeken, pl. márvány, terrazzo, travertin és már mész-tartalmú felületeken. Első használat előtt 
tesztelje a szer kompatibilitását a felületen egy kevésbé látható helyen.

Környezeti információ
A TASKI Sani Cid Smart Mix Pro 12 EU Ecolabel jóváhagyással rendelkezik. A termék összetevői biológiailag lebomlanak és 
megfelelnek az EC 648/2004. EU tisztítószer szabályozás követelményeinek.
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Technikai adatok

Platform Cikkszám Terméknév + kiszerelés
Szóróflakon 
feltöltés Megjelenés pH (töményen) pH (oldat)

Relatív 
sűrűség  (20°C)

Smart Mix Pro 100862539 Sani Cid Smart Mix Pro 12 / 2 x 63 ml 8 ml (1,6%) / 500 ml  Tiszta, piros 
folyadék

2 2 1,05 g/cm³

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.
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