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TASKI Sani Cid
Sanitetsrengøringsmiddel

Beskrivelse
Surt sanitetsrengøringsmiddel til daglig rengøring af alle overflader, som tåler
syre. Den specielle formulering har en god rengøringsevne og forhindre
opbygning af kalk.

Egenskaber
• Svagt surt, baseret på citronsyre
• Indeholder korrosionsinhibitor
• Frisk duft

Fordele
• Gode rengørende og kalkløsende egenskaber
• Velegnet til anvendelse på armaturer med intakt krom og rustfrit stål
• Efterlader en frisk duft

Brugsanvisning
Dosering:
• Minimum dosering: 25 ml til 5 l vand (0.5%).Øg dosering ved

kraftig
besmudsning/afkalkning

• Sprayrengøring: 40 ml i spray/bruseflaske fyldt med 500
ml vand
(8%)

Anvendelse:
Sprayrengøring: Doser produktet i en spray/bruseflaske fyldt med vand, spray
opløsningen på en fugtig klud og rengør. Skyl eller skift klud jævnligt. Brug en
skuresvamp til at fjerne fastsiddende snavs.
Spand: Doser produktet i en spand fyldt med vand, påfør opløsningen med en
klud/svamp og rengør. Brug en skuresvamp til at fjerne fastsiddende snavs.
Gulvrengøring: Doser produktet i en spand fyldt med vand. Påfør opløsningen
med en mop og fjern snavsevandet.
Vigtigt:
Må ikke anvendes på syrefølsomme overflader f.eks. marmor, terrazzo, travertin
og andre kalkholdige overflader. Test materialets følsomhed på et ikke synligt
sted før brug.

Tekniske specifikationer
• Udseende: Klar, rødlig væske
• Vægtfylde [20°C]: 1.03
• pH (koncentreret): 2.5 - 3.0
• pH (1% opløsning): 4.7 +/- 0.5
Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses
som en specifikation.
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Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion:
Skyl og tør hænderne efter kontakt med produktet. Anvend evt. en plejende hudcreme f.eks. Softcare Dermasoft.
Ved længerevarende kontakt anvendes handsker.
Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug / specialister.
Opbevaring:
Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur. Tåler ikke frost.

Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelig I overensstemmelse med EU
Direktiv 73/404/EEC og 73/405/EEC og tilhørende senere ændringer.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage
7512831 6x1 l


