
T Sprint Performer

Krachtige universele reiniger

Omschrijving
Krachtige alkalische reiniger voor alkalisch bestendige harde oppervlakken. Door een
combinatie van wasactieve stoffen en oplosmiddelen wordt snel en grondig minerale/
synthetische olie verwijderd. Ook is het product goed geschikt om inkt, markeerstiften,
ballpoint, lippenstift, nicotineaanslag en vettige vervuilingen te verwijderen. Het
product is gebruiksklaar, makkelijk toe te passen en droogt snel en streeploos op.

Eigenschappen
•   Goed emulgerend vermogen
•   Alkalisch en oplosmiddelhoudend product
•   Fris geparfumeerd
•   Kant en klaar
•   Naspoelen overbodig, streeploos opdrogend

Voordelen
•   Krachtige grondige reiniging op alkalisch bestendige harde oppervlakken
•   Verwijdert in één handeling niet alleen vet en olie maar ook hardnekkige vlekken
•   Laat een frisse geur achter
•   Snelle gemakkelijke toepassing
•   Snelwerkend, streeploos opdrogend

Gebruiksaanwijzing
Licht aangekleefd vuil:
1.  Sproei het product op een doek/spons en breng op het oppervlak aan.
2.  Laat kort inwerken en neem het oppervlak af.

Hardnekkige vlekken:
1.  Sproei het product direct op het oppervlak en laat kort inwerken.
2.  Daarna het oppervlak met een spons met witte pad behandelen.
3.  Neem de vervuilde oplossing op. Naspoelen is niet nodig behalve op roestvrij staal.

Dosering:
Het product is gebruiksklaar.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: heldere, gele vloeistof
Geur: Citrus geur
pH waarde (onverdund): 12
pH Waarde (in gebruik): +/- 10
Relatieve dichtheid (20°C): 1.0091 g/cm³
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.

Veilig gebruik
Niet gebruiken op alkaligevoelige, geverfde en aluminium oppervlakken. Niet gebruiken op oppervlakken die in contact kunnen komen met
voedingswaren. Voor gebruik altijd de materiaalbestendigheid testen op een kleine onopvallende plaats.

Milieu-informatie
Dit product is in overeenstemming met de EG-eisen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid.

Beschikbare verpakkingen
TASKI Sprint Performer is beschikbaar in 6x750ML. Lege sproeiflacons en bijbehorende trigger sprayers zijn tevens verkrijgbaar. Voor
handmatig doseren zijn dispenserspompjes beschikbaar.
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