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TASKI Sani Cid conc
Dagelijkse zure sanitairreiniger - concentraat

Productomschrijving
Hooggeconcentreerde dagelijkse sanitairreiniger op basis van citroenzuur voor
gebieden met hoge waterhardheid.

Belangrijke eigenschappen
• Mild zure reiniger, op basis van citroenzuur
• Milde formulering voor veilige toepassing op materialen gebruikt in sanitaire

ruimten
• Frisse geur
• Onderdeel van het unieke EXACT doserings- en verpakkingsconcept

Voordelen
• Ideaal in gebieden met hoge waterhardheid en op alle zuurbestendige

oppervlakken
• Zeer effectief in reiniging en ontkalking
• In de juiste dosering (0,4%) ideaal voor de reiniging van email, chroom,

porselein, tegels, marmer, synthetische en geverfde oppervlakker, glas, etc.
• Geschikt voor gebruik op intact chroom en roestvrij staal
• Laat een prettige geur achter

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Minimum dosering: 2 doseerdoppen /10 l oplossing (0,2%)

Verhoog de dosering voor zware vervuilingen/opbouw
Sproeireiniging: 1 doseerdop/schuimflacon met 500 ml water (2%)

Toepassing:
Sproeimethode: product dosering toevoegen aan een schuimflacon gevuld met
water, de oplossing op een klamvochtige doek sproeien en het oppervlak
afnemen. De doek regelmatig uitspoelen of vervangen. Voor het verwijderen
van hardnekkig vuil een spons met witte pad gebruiken.
Natte reiniging: product dosering toevoegen aan een emmer gevuld met water,
breng de oplossing aan met een doek/spons en neem het oppervlak af. Voor
het verwijderen van hardnekkig vuil een spons met witte pad gebruiken.
Vloeren:
Handmatig: product dosering toevoegen aan een emmer gevuld met water, de
oplossing met een mop aanbrengen en de vervuilde oplossing opnemen.

Belangrijk:
Niet gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken zoals marmer, terrazzo, travertin,
en andere kalkhoudende oppervlakken. Voor gebruik materiaalbestendigheid
testen op een kleine onopvallende plaats.



TASKI Sani Cid conc

Diversey Nederland
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht
PO Box 40441
3504 AE Utrecht
Tel. : +31 (0)30 247 69 11
Fax : +31 (0)30 247 63 17
www.diversey.com
P91862NLNL-01  © Copyright 2010 Diversey 2

Technische gegevens
• Eigenschappen: heldere, rode vloeistof
• Soortelijk gewicht [20°C]: 1.14
• pH-puur: 2.5 - 3.0
• pH-in gebruik: 3.7 +/- 0.5 bij 0.2% verdunning

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Was en droog de handen na gebruik. Bij langdurig contact met de gebruiksoplossing 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
Dit product is in overeenstemming met de EG-eisen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7512821 6x1 liter doseerfles
7512824 6x1 liter navulfles
7512827 1x5 liter cubitainer


