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Termékleírás

A TASKI Sani Cid conc. DvF egy erősen koncentrált, citromsav alapú fürdőszoba-
tisztító saválló felületekre, kemény vízű területeken. Hatékony vízkőeltávolító. 

Legfontosabb tulajdonságok

• Citromsav alapú tisztítószer
• Használata maximális biztonságot nyújt
• Kellemes illatú

Előnyök
• Hatékony tisztítószer és vízkőoldószer kemény vizű területeken
• Alkalmas króm és rozsdamentes acél felületek tisztítására
• Kellemes illatot hagy maga után
• Pontos és költségtakarékos adagolás a Diverflow with Sure Link adagoló

segítségével

Használati útmutató

A TASKI Sani Cid conc környezetbarát, rugalmas 1,5 literes műanyag tasakba van 
töltve, hogy illeszkedjen a Diverflow with Sure Link adagolóba.

Adagolás:

Szórófejes flakonhoz: 1 kupaknyi 500 ml vízhez (2%) 
Vödörhöz: 2 kupaknyi 10 l vízhez  (0,2%)
Erősebb szennyezettség esetén növelhető az oldat töménysége.

Alkalmazás:

Szórófejes flakonnal: az oldatot fújja egy nedves törlőruhára vagy törlőkendőre, 
amit öblítsen vagy cseréljen rendszeresen. Erős szennyeződés esetén, fújja a szert 
közvetlenül a felületre és törölje tisztára.
Vödörrel: a megfelelő hígításban alkalmazza, az oldatot szivaccsal vagy ruhával 
vigye fel a tisztítandó felületre.
Felmosóval: a megfelelő hígítású oldatot moppal vigye fel és tisztítsa meg a 
szennyezett területet.

Fontos:

Első használat, vagy bizonytalanság esetén tesztelje a termék kompatibilitását egy 
kevésbé látható helyen.
Ne használja a TASKI Sani Cid conc terméket savra érzékeny felületek (pl. márvány, 
zománc, terazzo) tisztítására.
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Technikai adatok

Megjelenés: Tiszta, piros folyadék
Szag: Enyhén illatosított
pH (töményen): <= 2
Relatív sűrűség (20 °C): 1,10 g/cm³
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Elérhető kiszerelés
Termék Cikkszám Kiszerelés
TASKI Sani Cid conc DvF 7518565 4 x 1,5 L

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag 
intézményi felhasználásra. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen 
tárolandó. Szakszerű tárolás mellett minőségét 2 évig megőrzi.

Környezeti információ
A termékben található felületaktív összetevők az EU EK 648/2004. sz. jóváírásának megfelelően biológiailag lebomlók.
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