
Termékleírás
A TASKI Sprint 200 Snap N’ Dose egy alkohol-alapú általános felülettisztítószer, 
amely mindennapi használatra lett kifejlesztve. Csíkmentes ragyogást biztosít 
minden vízálló kemény felületnek.
Természetes forrásokból származó összetevőinek köszönhetően csökkenti a 
környezetre kifejtett káros hatásokat és biztonságos használatot biztosít. A Snap N’ 
Dose Pro csomagolás egyedi kialakításának köszönhetően a termék egyszerűen, 
biztonságosan és pontosan adagolható.

Legfőbb tulajdonságok
• A használatra kész oldat pH semleges
• Gyorsan hat
• Az alkohol és természetes felületaktív hatóanyagok kombinációja
• A Snap N’ Dose Pro csomagolásnak köszönhetően a koncentrátum könnyen 

és biztonságosan adagolható

Előnyök
• Biztonságosan alkalmazható minden vízálló felületen
• Gyorsan, csíkmentes szárad
• A Snap N’ Dose Pro csomagolásnak köszönhetően könnyen és 

biztonságosan adagolható

Használati útmutató

Adagolás:
Szórófejes tisztítás: Adagoljon 1 kapszulányi koncentrátumot 500 ml vízhez (2,0%)
Vödrös takarítás: Adagoljon 1 kapszulányi koncentrátumot 5 l vízhez (0,2%)
A Snap N’ Dose Pro csomagolás segítségével a tisztítószer kontrolláltan adagolható 
szóróflakonba és vödörbe egyaránt. A lap alján található QR kód beolvasásával 
megtekintheti a termék használatát bemutató videót.
Szórófejes alkalmazás: Töltse fel a flakont 500 ml vízzel. A tasakot kissé 
összenyomva nyissa ki és adagolja a koncentrátumot a flakonba. Használat előtt 
óvatosan rázza össze a keveréket. 500 ml vízhez egy csomag Snap N’ Dose Pro 
tisztítószert használjon. Permetezze az oldatot egy rongyra vagy közvetlenül a 
tisztítandó felületre, majd törölje át. Rendszeresen öblítse ki vagy cserélje a rongyot. 
Makacsabb szennyeződések esetén használjon szivacsot. 
Vödrös takarítás: Kezdje el a vödör feltöltését vízzel. A tasakot kissé összenyomva 
nyissa ki és adagolja a koncentrátumot a vödörbe. Adagoljon 5 liter vízhez egy 
csomag Snap N’ Dose Pro tisztítószert. miközben a vödör feltöltődik. Vigye fel 
az oldatot a felületre egy törlőkendő vagy szivacs segítségével. A makacsabb 
szennyeződéseket szivacs segítségével távolítsa el.
Nedves mopos felmosás: Vigye fel az oldatot a felületre egy mop segítségével, 
majd távolítsa el a szennyeződéseket.
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Olvassa be a kódot a termék 
használatát  bemutató videóhoz.
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Technikai adatok
Platform: Snap N’ Dose Pro
Cikkszám: 100866328
Terméknév / Kiszerelés: TASKI Sprint 200 Snap N’ Dose Pro 20 / 28 x 10 ml
Szórófejes alkalmazás esetén: 10 ml (2%) / 500 ml
Vödrös alkalmazás esetén: 20 ml (0,2%) / 10 l
Megjelenés: Tiszta, kék folyadék
pH érték (töményen): 5.5 - 6.5
pH érték (oldat): 5.5 - 6.5
Relatív sűrűség (20°C): 0,99 g/cm³
A fenti adatok általános gyártási értékek és nem tekinthetőek specifikációnak.

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, mészkő és más mésztartalmú felületen. Első használat előtt tesztelje 
a kompatibilitást a felület egy kevésbé látható reszén.

Környezeti információ
A termék összetevői biológiailag lebomlóak és megfelelnek az EC 648/2004. EU tisztítószer szabályozás követelményeinek.

TASKI® Sprint 200 Snap N’ Dose™ Pro 20
Általános felülettisztítószer koncentrátum

© 2017 Sealed Air Corporation. Minden jog fenntartva. 55287 hu 01/17

www.sealedair.com


