TASKI® Sani 100 free

Rengöringsprodukt för sanitetsutrymmen
utan färg och parfym

W1b

Produktbeskrivning
Parfymfri produkt för daglig rengöring av sanitetsutrymmen, för alla vattentåliga ytor.
Produktegenskaper
• Alkalisk
• Binder effektivt kalcium och magnesium
• Fri från parfym och färgämnen
• Rengör utan att lämna några rester
• Miljömärkt med Svanen
Produktfördelar
• Effektiv för avfettning och daglig sanitetsrengöring
• Motverkar uppbyggnad av kalkavlagringar
• Lämplig för rengöring av toaletter, kakel, sanitetsporslin etc.
i sanitetsutrymmen och toaletter
• Ingår i Diversey Care’s breda sortiment av miljömärkta produkter
Bruksanvisning
Dosering:
Sani 100 free skall spädas. För detailjerad information om rätt dosering, se teknisk
information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.
Användning
Insidan av WC-stolen: Applicera koncentrerad produkt och skrubba med WC-borste.
Låt verka i 5 min, skrubba igen och spola toaletten.
Sprayrengöring: Spraya ytan och torka av med en Jonmaster mikrofiberduk.
Hink: Applicera rengöringslösningen med mopp/duk och rengör ytan.
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TASKI® Sani 100 free

Rengöringsprodukt för sanitetsutrymmen utan färg och parfym
Teknisk information
System

Artikelnummer

Artikelnamn/Förpackning

Sprayflaska

Hink

Utseende

pH
koncentrat

pH
brukslösning

Relativ densitet
(20°C)

Standard

7513103
7513105

Sani 100 free 6 x 1 L
Sani 100 free 2 x 5 L

5 ml till 500 ml
lösning (1%)

10 ml till 5 L lösning
(0,2%)

Klar, färglös

≈ 10

≈ 11

1.06 g/cm³

SmartDose

7520194

Sani 100 free SD 1 x 1.4 L

1 dos till 500 ml
vatten (1%)

1 dos till 5 L vatten
(0,3%)

Klar, färglös

≈ 10

≈ 11

1.06 g/cm³

QuattroSelect

7521909

Sani 100 free QS 2 x 2.5 L

1%

0,2% (lätt smutsad)
0,4% (hårt smutsad)

Klar, färglös

≈ 10

≈ 11

1.06 g/cm³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständing information om hantering och kassation av denna produkt ges i ett separat säkerhetsdatablad. https://sds.sealedair.com/
Endast för professionell användning.
Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.
Miljöinformation
Sani 100 free är miljömärkt med Nordic Ecolabel. Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt Tvätt- och
rengöringsmedelsförordningen EC 648/2004.
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