TASKI Sani Clonet
Toiletrens

Beskrivelse
Meget effektiv klar-til-brug toiletrensemiddel til fjernelse af kalk og andre
belægninger i toiletskåle og urinaler.

Egenskaber
• Effektiv kombination af 3 forskellige syrer
• Ideel viskositet sikrer optimal vedhæftning på skrå og lodrette overflader
• Leveres i brugervenlig flaske

Fordele
• Opløser hurtigt belægninger
• Langtidseffekt på skrå og lodrette overflader
• Kan nemt doseres under skyllekanten

Brugsanvisning
Dosering:
Produktet er klar-til-brug. Anvendes ufortyndet.
Anvendelse:
Skyl ud i toilettet/urinalet og fordel produktet rundt langs toiletskålens skyllerand,
samt på skylleranden og vandafløb i urinaler. Lad virke 5-10 min., skur med en
toiletbørste og skyl ud.
Øg virketiden (1-2 timer) ved meget kraftige kalkbelægninger.
Vigtigt:
Må ikke blandes med klorholdige produkter. Må ikke bruges på syrefølsomme
overflader (f.eks. marmor, emalje, fuger). Fjern omgående dråber eller stænk på
syrefølsomme overflader og skyl grundigt med rent vand. Kan bruges på intakt
porcelæn og glaserede sanitære installationer.
Test materialet følsomhed før brug.

Tekniske specifikationer
• Udseende:
• Vægtfylde [20°C]:
• pH-værdi koncentreret:

klar, rød væske
1,06
< 2.0

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses
som en specifikation.
Indhold og funktion: Vandig opløsning af sulfaminsyre (kalk- og rustløsner),
citronsyre (kalk- og rustløsner), anioniske tensider (befugter, fedtløsner),
parfume (dufter) og farve (letter dosering).
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TASKI Sani Clonet
Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion
Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug / specialister.
Opbevaring
Skal opbevares i original tillukket dunk ved normal temperatur.
Anbefalet opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 5 °C til 35 °C.
Holdbarhed
2 år i uåbnet emballage

Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU
Direktiv 73/404/EEC og 73/405/EEC og tilhørende senere ændringer.

Emballagestørrelser
Varenr.
7512841

Emballage
6x750 ml
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