TASKI Savon
Sæbebaseret vaskeplejemiddel uden voks

Beskrivelse
Sæbebaseret vaskeplejemiddel uden voks til rengøring af alle vaskbare
overflader, der har behov for høj plejeeffekt. Produktet giver en silkemat
beskyttende sæbefilm, der kan poleres.

Egenskaber
•
•
•
•

pH-neutral
Lavtskummende
Kombineret rengørings- og plejemiddel
Velegnet til maskinel og manuel rengøring

Fordele

•
•
•
•
•

Sikker i brug
Høj plejeeffekt
Giver en skridsikker, halvblank, smudsafvisende og beskyttende film
Kan bruge til gulvvaskemaskiner og moprengøring
Kan anvendes til rengøring og pleje af mange forskellige overflader

Brugsanvisning
Dosering
Rengøring og vedligeholdelse: 1/4-½ dl TASKI savon til 10 l vand (0,25-0,5%).
Opbygning af plejefilm: 1 dl TASKI savon til 10 l vand (1%).
Anvendelse
TASKI savon kan anvendes i alle vaskesystemer som fladmop og
kombinationsmaskiner. Det anbefales at anvende TASKI savon i et
vekselprogram med et universelt rengøringsmiddel, f.eks. TASKI Jontec 300.
Maskine/Spand: Doser produktet i en spand/tank fyldt med vand, påfør
opløsningen og fjern snavsevandet.
Opbygning af plejefilm: Påfør opløsningen på et rengjort overflade og lad tørre.
Vigtigt
Må ikke bruges på gulve, der ikke tåler vand, f.eks. uforseglet træ og kork.

Tekniske specifikationer
Udseende:
Vægtfylde:
pH-værdi [koncentreret]:

Svag gullig, klar væske
1,01
9.0- 9,5

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses
som en specifikation.

Indhold og funktion:
Vandig opløsning af kokos- og oliesæbe (befugter, filmdanner), anionisk tensid (befugter, fedtløsner),
ethanolamin (fedtløsner), natriumcumenesulfonat (stabilisator), nonionisk tensid (befugter, fedtløsner), EDTA
(kalkbinder, vandblødgører) og parfume (dufter).

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.
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