
Sprint 200 Pur-Eco SD
Általános tisztítószer - koncentrátum

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
`` Általános alkoholos tisztítószer mindennapos használatra, üvegfelületek 

és vízálló kemény felületek csíkmentes tisztításához. Intelligens 
csomagolásának köszönhetően a SmartDose rendszer lehetővé teszi a 
tisztítószer-koncentrátumok könnyű, biztonságos és pontos adagolását.
`` A Sprint 200 Pur-Eco SD természetes növényi kivonatokból származó 

felületaktív anyagok felhasználásával készül, hogy a lehető legkevésbé 
károsítsa a környezetet, és biztonságosabbá tegye a termék használatát.
`` A Sprint 200 Pur-Eco SD megfelel az Európai Unió „Flower” és a skandináv 

„NordicSwan” ökocímke által támasztott követelményeknek.  

Legfontosabb termékjellemzők
`` Semleges pH-érték.
`` Gyors tisztítóhatás.
`` A termék alapját alkohol és természetes forrásból származó felületaktív 

anyagok hatékony kombinációja adja.
`` Az egész Pur-Eco termékcsaládra jellemző egységes, friss illattal rendelkezik.
`` A SmartDose rendszer lehetővé teszi a magasan koncentrált vegyszerek 

egyszerű, pontos és biztonságos adagolását.

Előnyök:
`` A kemény felületek széles körén használható, többek közt ablakokon, 

tükrökön, mázas kerámiákon és műanyag felületeken.
`` Nem hagy csíkot vagy más nyomot a felületeken.
`` Kiváló az ujjlenyomatok és más, kissé makacs szennyeződések 

eltávolításában.
`` Kellemes citrusillatot biztosít a megtisztított területeken. 
`` Kényelmes és pontos adagolás a SmartDose rendszer segítségével.
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Sprint 200 Pur-Eco SD

Technikai adatok

Termékmegjelenés átlátszó, kék folyadék

Relatív sűrűség (20 °C) 0,99

pH (hígítás nélkül) 5,5 – 6,5

A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetőek termékspecifikációnak.

Termék Kiszerelés Cikkszám

Sprint 200 Pur-Eco SD 1X1,4L 75200xx

Keep away 
from children.

Do not mix 
with other
products.

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.

Környezetvédelmi információk

A Sprint 200 Pur-Eco SD 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 
anyagokat tartalmaz.

Keep away
from children.

Do not mix with
other products.

Avoid inhaling
sprayed product.

© A.I.S.E.
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.

EU Ecolabel: DK/20/6

526 047

Használati útmutató
Megfelelő adagolással csökkentheti költségeit és a környezetre gyakorolt hatást. A SmartDose adagoló-rendszer használható 
szórófejes palackokba vagy kézi tisztításhoz használt vödrökbe történő adagoláshoz is.

Adagolás   Töltetek száma
`` Palack 500ml vízzel,        280 
`` Vödör 5L vízzel, 0,3%              100

Fontos: Ne használja vízre érzékeny felületeken/anyagokon (pl. vízzáró réteg nélküli fán vagy parafán). Használat előtt tesztelje az 
anyagkompatibilitást egy kicsi, nem feltűnő területen. 

Felhasználás
Napi tisztítás szórófejes alkalmazással: Töltse meg a szórófejes palackot 500 ml vízzel. A sárga fejet fordítsa palack állásba; húzza fel a 
fejet teljesen, majd nyomja le teljesen, hogy a termék a palackba kerüljön.  Használat előtt finoman rázza meg a palackot. 500 ml vízhez 
1 SmartDose adagot engedjen a palackba. A terméket permetezze szakadásmentes törlőkendőre, és tisztítsa meg a felületet. Durva 
szennyeződés esetén ismételje meg a műveletet.
Napi tisztítás törlőkendő és vödör alkalmazásával: Kezdje el feltölteni a vödröt vízzel. A sárga fejet fordítsa vödör állásba; húzza fel 
a fejet teljesen, majd nyomja le teljesen, hogy a termék a vödörbe kerüljön. Eközben folytassa a vödör vízzel való feltöltését.  5 liter 
vízhez 1 SmartDose adagot engedjen a vödörbe. Tisztítsa meg a felületet.
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