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Dagelijkse universele reiniger

Omschrijving
Dagelijkse universele reiniger op alcoholbasis voor het streeploos reinigen van
waterbestendige, harde oppervlakken.

Eigenschappen
•   pH-neutraal
•   Snelwerkend en sneldrogend
•   Bevat een effectieve combinatie van oppervlakte actieve stoffen en alcohol
•   Unieke, gepatenteerde geurneutralisatie (O.N.T.)

Voordelen
•   Veilig voor gebruik op waterbestendige, harde oppervlakken
•   Sneldrogend en laat geen strepen achter
•   Geschikt voor nat moppen
•   O.N.T. neutraliseert onfrisse geurtjes en draagt daarbij bij aan geurbeleving met

langdurige frisse geur
•   Getest door onafhankelijke laboratoria voor reiniging in vliegtuigen.

Gebruiksaanwijzing
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:
1.  Product gebruiken met een natte mop en om het vuil te verwijderen

Dosering:
TASKI Sprint 200 moet verdund worden gebruikt. Dosering sproeimethode 27.5-40ml
(5.5-8%) / 500 ml. Dosering emmer: 15-25 ml (0,3-0,5%) / 5 L. Correcte dosering
bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu De juiste
dosering en temperatuur bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe.
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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, blauwe vloeistof
pH-waarde (puur): ≈ 7
pH-waarde verdund: ≈ 8
Relatieve dichtheid  (20°C): ≈0.99 g/cm³
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Informatie over 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.

Productcompatibiliteit
Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn water, zoals kurk. Test voor gebruik op een klein, onopvallend deel van het oppervlak.
Voorafgaand aan het ontkalken de voegen goed natmaken.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU
wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.

Goedkeuringen
TASKI Sprint 200 (standaard concentraat) is geschikt voor AirCraft-reiniging; getest en goedgekeurd door SMI Inc. Miami-Florida- VS. met
N° 1511-390B volgens de AMS 1550B, Reiniger, Waterbasis, Vliegtuiginterieur, Harde oppervlakken-materialen.

Beschikbare verpakkingen
TASKI Sprint 200 is beschikbaar in 6x1L, 2x5L, 10L en 200L. Lege sproeiflacons en bijbehorende triggers zijn beschikbaar. Voor handmatig
dosering zijn bijbehorende dispenserpompen beschikbaar.
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