
T Sani Antikalk

Zure sanitairreiniger / ontkalker

Omschrijving
Reiniger en kalksteenverwijderaar voor zuurbestendige, harde oppervlakken.

Eigenschappen
•   Op basis van sulfaminezuur
•   Bevat een corrosieremmer
•   Sterke ontkalkende werking
•   Unieke, gepatenteerde geurneutralisatie (O.N.T.)

Voordelen
•   Verwijdert effectief hardnekkige kalksteenresten en ander veelvoorkomend vuil in

sanitaire ruimten zoals zeepresten.
•   Perfect voor efficiente ontkalking van vloeren, muren en andere oppervlakken in

sanitaire ruimten.
•   Gebruiksklaar en laat geen strepen achter
•   Laat een frisse geur achter

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Minimale dosering: 50 ml voor 10 L oplossing (0.5%)
Zware vervuiling: De concentratie verhogen indien nodig.
Onverdund gebruiken voor toiletten en urinoirs en voor het verwijderen van
kalkaanslag.

Toepassing:
1.  Oppervlakken:

• Het product doseren in een emmer gevuld met water of in de sani Antikalk
applicatie set
• De oplossing aanbrengen met een doek of spons, even laten inwerken en het
oppervlak schrobben.
• Grondig naspoelen met water.

2.  Vloeren:
• Het product doseren in een emmer gevuld met water.
• De oplossing aanbrengen met een mop, even laten inwerken en het oppervlak
schrobben.
• Grondig naspoelen met water.
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T Sani Antikalk

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze vloeistof
pH waarde (onverdund): 1
Relatieve dichtheid (20°C): 1.054 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
Meng het product niet met chloorhoudende producten. Niet gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken zoals marmer, terrazzo, travertine en
andere kalkachtige oppervlakken. Maak voor het ontkalken de voegen goed nat met water. Verwijder product direct van zuurgevoelige
oppervlakken en spoel deze grondig af. Spoel, ter verkoming van beschadigingen, chromen kranen etc. zorgvuldig af. Testen voor gebruik.

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.

Beschikbare verpakkingen
TASKI Sani Antikalk is beschikbaar in 6x1L and 2x5L.
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