TSani 100 Pur-Eco QS

W1b

Sanitairreiniger in QuattroSelect®
Omschrijving
Sanitairreiniger voor de dagelijkse reiniging van waterbestendige harde oppervlakken
en vloeren. Gaat kalkaanslag en opbouw van zeepresten tegen.
Eigenschappen
Alkalisch
Reinigt zonder resten achter te laten
Voldoet aan de criteria voor EU Ecolabel
Dezelfde frisse geur in het gehele Pur-Eco assortiment
Voordelen
Perfect voor de reiniging van glazuur, chroom, porselein, keramische tegels, marmer, synthetische en geverfde
oppervlakken, glas, etc.
Zeer effectief tegen gebruikelijke sanitaire vervuiling zoals huidvet, cosmetica- en zeepresten
Regelmatig gebruik voorkomt kalkaanslag en opbouw van zeepresten • Laat een prettige, frisse geur achter
Gebruiksaanwijzing
Het product kan alleen gebruikt worden met de QuattroSelect unit, welke een optimale kostenbeheersing en
veiligheid voor de gebruiker garandeert.

Dosering
Sproei methode: Vul de sproeiflacon vanuit de lage stroom (spuitapplicatie). Bevestig de sproeikop en schud de fles
voorzichtig (aanbevolen concentratie 0,96%)
Emmer methode: Vul de emmer vanuit de hoge stroom (emmerapplicatie) door middel van het pistool
(aanbevolen concentratie 0,3%).

Voor meer informatie, raadpleeg de gebruikshandleiding van de QuattroSelect unit.
Een correcte dosering en temperatuur besparen kosten en minimaliseren de schadelijke gevolgen voor het milieu.

Applicatie
Spray:
1. Spray de oplossing op een vochtige doek en maak schoon
2. Gebruik een schuurspons om hardnekkig vuil te verwijderen
3. De doek regelmatig afspoelen en vervangen

Emmer:
1. Product gebruiken met een doek of spons.
2. Gebruik een schuurspons voor de verwijdering van hardnekkig vuil

Nat moppen:
Product gebruiken met een natte mop om het vuil te verwijderen
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken:

Helder Medium Rood Vloeistof

Geur:

Licht geparfumeerd

pH waarde (onverdund):

~ 10

pH waarde (verdund):

~ 11

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.06

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com. Opslaan
in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.
Beschikbare verpakkingen
Artikelnummer

Omschrijving

Systeem

7520035

TASKI Sani 100 Pur-Eco QS 2x2.5L W1
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