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TASKI uniforte plus
Periodieke vloerreiniger

Productomschrijving
Universele vloerreiniger voor de periodieke reiniging van waterbestendige harde
vloeren.
Geschikt voor het verwijderen van de opbouw van onderhoudsproducten.

Belangrijke eigenschappen
Mild alkalisch
Goede emulgerend vermogen
Snelwerkend

Voordelen
Veilig voor gebruik op alle soorten waterbestendige vloeren
Zeer goed reinigend vermogen
Effectief in het verwijderen van opbouw van onderhoudsproducten
Veelzijdig in toepassingsmogelijkheden (mop, schrobzuigmachine,
éénschijfmachine)

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Aanbevolen 100 - 500ml per 10 l water (1 - 5%); max. 2% oplossing in

schrobzuigmachine.
Toepassing:

Handmatig:
TASKI uniforte plus in een volle emmer water doseren. De oplossing
aanbrengen, kort in laten inwerken (de oplossing niet laten indrogen),
schrobben en daarna de vervuilde oplossing opnemen.
De vloer met schoon water naspoelen.

Machine:
TASKI uniforte plus in de volle watertank doseren. De oplossing aanbrengen,
kort laten inwerken (de oplossing niet laten indrogen), schrobben en daarna de
vervuilde oplossing opnemen.De vloer met schoon water naspoelen.

Technische gegevens
Eigenschappen: heldere kleurloze vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]: 1.05
pH-waarde puur: 9.7 - 10.2
pH-waarde in gebruik 1 %: 7.3 - 7.8

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden
opgevat als specificaties.
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Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Was en droog de handen na gebruik. Het gebruik van een reconditionerings handcrème, zoals Softcare
Dermasoft, wordt aanbevolen. Bij langdurig contact kan huidbescherming nodig zijn.
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/ specialisten.

Opslaginformatie:
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen..

Milieu-informatie
De wasactieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in
overeenstemming met de EG-richtlijnen 73/404/EEC en 73/405/EEC en de bijbehorende aanpassingen hierop.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7511652 6x2 Liter Flacon
7511653 2 x 5 Liter Can
7511654 20 Liter Can


