
TASKI® Sprint Spitfire
Nagy hatékonyságú általános tisztítószer

Termékleírás
Használatra kész, lúgos kémhatású, hatékony tisztítószer a legtöbb lúgálló, 
kemény felület tisztítására.

Legfontosabb tulajdonságok
• Alkáli/lúg és oldószer alapú tisztítószer
• Hatékony emulgeáló képesség
• Nem szükséges leöblíteni, csík és foltmentes felületet biztosít
• Friss, kellemes illat
• Egyedi, szabadalmazott O.N.T. szagsemlegesítő technológia

Előnyök
• Rendkívül hatásos lúgálló, kemény felületek tiszítására
• Gyorsan és hatékonyan eltávolítja a zsíros, olajos szennyeződéseket, valamint a makacs 

foltokat, pl. tinta, kihúzó, toll, rúzs, cipőnyomok, cigaretta, zsíros étel által okozott vagy 
egyéb problémás foltokat

• Kellemes, friss illatot hagy maga után

Használati útmutató
Adagolás: Használatra kész, hígítás nélkül alkalmazandó
Szórófejes tisztítás:
• Az oldatot fújja egy nedves törlőruhára vagy törlőkendőre
• Makacs szennyeződés eltávolításához használjon szivacsot
• A törlőkendőt vagy törlőruhát öblítse, vagy cserélje gyakran

Vödrös tisztítás:
• Törlőkendővel/szivaccsal vagy moppal vigye fel az oldatot a tisztítandó területre
• Makacs szennyeződés eltávolításához használjon szivacsot

Nedves mopos/felmosós tisztítás:
Moppal vigye fel és tisztítsa meg a szennyezett területet
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Technikai adatok

Platform Cikkszám Terméknév/kiszerelés
Szóróflakonos 
koncentráció

Vödrös 
tisztítás Megjelenés

pH érték 
töményen

pH érték 
használatban

Relatív 
sűrűség(20°C)

Használatra 
kész

G11757 Sprint Spitfire Spray 6 x 0,75 L 100% N/A Tiszta, 
világoskék 
folyadék

12 N/A 1.02 g/cm³

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
Részletes útmutatót a termék kezeléséről és hulladékba kerüléséről a különálló Biztonsági Adatlap tartalmaz. https://sds.sealedair.com/ 
Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket.

Termékkompatibilitás
Ne használja víz- vagy lúg-érzékeny, és festett felületeken. Ne használja élelmiszerrel érintkező felületeken, és ne használja alumínium felületek 
tisztítására sem. A termék használata előtt tesztelje a termék kompatibilitását egy kisebb, kevésbé látható felületen.

Környezeti információk
A termék összetevői biológiailag lebomlanak és megfelelnek az EK 648/2004. EU tisztítószer szabályozás követelményeinek.
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