TASKI Sprint Emerel free L
Grundrengøringsmiddel

Beskrivelse
Grundrengøringsmiddel til periodisk rengøring og pletfjerning

Egenskaber
•
•
•
•

Alkalisk
Uden parfume og farve
Normalt-skummende
Opfylder svanemærkekriterierne for rengøringsmidler

Fordele
• Velegnet til kraftig besmudsede gulve og overfalder
• Fjerner pletter, nikotin og mærker efter såle på f.eks melamindøre og borde
samt andre overflader
• Svanemærket

Brugsanvisning
Dosering
20 ml til 10 ltr. brugsopløsning (0,2%). Øg doseringen ved kraftig besmudsning.
Anvendelse
Inventar: Doser produktet i en spand fyldt med vand, påfør opløsningen med en
klud/svamp, lad virke kort, skur og fjern snavsevandet. Skyl overfladen med rent
vand og tør op.
Gulve: Doser produktet i en spand/tank fyldt med vand og fordel opløsningen
med en mop eller gulvvaskemaskine, lad virke kort, skur og fjern snavsevandet.
Skyl gulvet med rent vand.
Vigtigt:
Må ikke bruges på overflader der ikke tåler vand- eller alkaliske midler. Test
materialets følsomhed på et ikke synligt sted før brug. Fjern omgående stænk
på alkalifølsomme overflader (f.eks. fodpaneler af træ, malede overflader) med
en fugtig klud.

Tekniske specifikationer
Udseende:
Klar, farveløs væske
Vægtfylde:
1,05
pH-værdi koncentreret:
>12,5
pH-værdi i brugsopløsning, min.dosering: 8,0 +/- 0,5
Indhold og funktion: Vandig opløsning af alkylpolyglycosid (befugter,
fedtløsner), sæbe (befugter, fedtløsner), alkylalkoholethoxylat (befugter,
fedtløsner), kaliumcitrat(kalkbinder), natriumgluconat (kalkbinder) og
natrium/kaliummetasilikat (korrosionsinhibitor).
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TASKI Sprint Emerel free L
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 6 ºC til 40 ºC
Holdbarhed
2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger

Svanemærket, licensnr. 526-048.
De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er ultimativt let nedbrydelige jf. OECD 301.

Emballagestørrelser
Varenr.
7513434
7513436

Emballage
6x1 ltr.
2x5 ltr.
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