
TASKI®  
Sani 100 free SD

Sanitetsrengöring – koncentrat
Produktegenskaper
• Alkaliskt
• Innehåller komplexbildare som avhärdar vattnet
• Utan parfym, utan färg
• Gör rent utan att lämna några rester
• SmartDose möjliggör en enkel, säker och exakt dosering av 

koncetrerat rengöringsmedel

Produktfördelar
• Effektivt för avfettning och daglig rengöring på alla vattentåliga 

hårda ytor
• Förhindrar uppbyggnad av kalkavlagringar
• Lämplig för rengöring av WC, kakel, porslin etc. i tvättrum och toaletter
• Bekväm och kontrollerad dosering med SmartDose

Produktbeskrivning
Koncentrerad rengöringsprodukt utan färg och utan parfym för daglig 
rengöring av alla vattentåliga ytor i sanitetsutrymmen. TASKI Sani 100 
free SD är miljömärkt med Svanen.

Användning
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Miljöinformation

Sani 100 free SD är miljömärkt med Svanen. Tensiderna i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt EG-direktiver 73/404/EEC 
och 73/405/EEC.

Säker hantering

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i ett separat säkerhetsblad. Endast för professionell användning.

Lagring

Förvara i stängd originalförpackning och undvik extrema temperaturer.
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Dosering
Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.  
SmartDose-doseringssystem kan användas båda för kontrollerad dosering i sprayflaskor och hinkar.

Dosering      Antalet fyllningar 
Flaskor fyllda med 500 ml vatten 1 %  280 
Hinkar fyllda med 5 L vatten 0,3 %   100

TASKI® Sani 100 free SD

Teknisk information

Utseende blek, gul vätska pH-värde koncentrat ≈ 10

Relativ densitet (20°C) 1.06 pH-värde brukslösning vid minimum dosering ≈ 7

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Artikelnamn Förpackningsstorlek Artikelnummer

Sani 100 free SD 1 x 1,4 L 7520194

Använderinstruktioner

Daglig rengöring med spraymetoden: Fyll flaskan med 500 ml rent vatten. Vrid det gula huvudet till symbolen för flaska, 
dra upp huvudet helt, och tryck sedan ner helt för att dosera produkten i flaskan. Skaka flaskan försiktigt innan användning. 
Använd 1 SmartDose- dosering per 500 ml vatten. Spraya lösningen på en fuktig duk, gärna en mikrofiberduk och rengör 
ytan. Upprepa behandlingen på hårt smutsad yta.

Daglig rengöring med duk och hink: Börja fylla en 5 L hink med vatten. Vrid det gula huvudet till symbolen för hink, dra upp 
huvudet helt, tryck sedan ner helt för att dosera produkten till hinken medan du slutför fyllningen av hinken med vatten. 
Använd 1 SmartDose-dosering per 5 L vatten. Rengör ytan.

Om våt golvrengörings metoden används: Rengör golvet med lösningen.

Viktigt: Använd inte på vattenkänsliga ytor/material. Testa materialets tålighet och reaktion på produkten på en liten 
undanskymd yta innan användning.
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