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TASKI Sprint Spitfire Spray (skumdyse) 
Grundrengøringsmiddel, klar-til-brug med skumdyse

Beskrivelse
Alkalisk grundrengøringsmiddel til brug på hårde overflader, som tåler alkali.
Den effektive sammensætning fjerner hurtigt og effektivt mineralske og
vegetabilske pletter. Produktet er også velegnet til fjernelse af pletter fra f.eks.
blæk, tusch, blyant, læbestift, mærker fra hæle, nikotin, fedtet mad og andre
vanskelige pletter. Produktet er klar-til-brug, nemt at anvende og tørrer hurtigt
uden at efterlade mærker.

Egenskaber
• Gode emulgerende egenskaber
• Alkalisk, ingen efterskylning og striber ikke
• Frisk duft
• Klar-til-brug

Fordele
• Effektiv dybderengøring af alkaliresistente overflader
• Fjerner både fedt og olie samt vanskelige pletter
• Efterlader en behagelig frisk duft
• Nem spray/skum anvendelse, som ikke efterlader produktrester

Brugsanvisning
Dosering:
Klar-til-brug, anvendes ufortyndet.
Anvendelse:
Let besmudsning: Sprøjt produktet på en klud/svamp og påfør overfladen. Lad
virke/skur hvis nødvendigt. Tør efter.
Vanskelige pletter: Sprøjt produktet direkte på overfladen og lad virke et øjeblik.
Skur hvis nødvendigt og tør efter.
Efterskylning ikke nødvendigt, undtaget på overflader af rustfri stål.
Vigtigt:
Må ikke bruges på vand- eller alkalifølsomme og malede overflader. Må ikke
bruges på overflader der er i kontakt med fødevarer og på aluminium. Test
materialets følsomhed på et ikke synligt sted før brug.

Tekniske specifikationer
• Udseende: Klar, mørke blå væske
• Vægtfylde: 1.02
• pH (koncentreret): 12.0 - 12.5
Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses
som en specifikation.
Indhold og funktion:
Vandig opløsning af 2-butoxyethanol (fedtløsner), 2-aminoethanol (fedtløsner),
nonioniske tensider (befugter, fedtløsner), EDTA (kalkbinder, hydrotrop
(stabilisator), farve (udseende) og parfume (dufter).
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Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion:
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.
Holdbarhed:
2 år i uåbnet emballage.

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

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage
7513489 6x750 ml


