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TASKI Sprint 200 QS
Interieurreiniger concentraat

Productomschrijving
Hooggeconcentreerde dagelijkse reiniger voor streepvrije reiniging op alle
waterbestendige harde oppervlakken. Product wordt automatisch en altijd
precies verdund door de QuattroSelect unit en garandeert totale kostencontrole
en veiligheid.

Belangrijke eigenschappen
• pH-neutraal
• Bevat �O.N.T� geurneutraliserende technologie.
• Snelle reiniging en snelle droging.
• Combinatie van effectieve reinigers en alcohol.
• Meerdere toepassingen zijn mogelijk met de QuattroSelect unit.
• Gebruikt unieke en milieuvriendelijke pouch technologie.

QuattroSelect is een afsluitbare unit zonder toegang tot de geconcentreerde
producten.

Voordelen
• Veilig op de meeste harde afwasbare materialen.
• Neutraliseert nare luchtjes waardoor het parfum een langdurige prettige

geur achterlaat.
• Droogt snel zonder strepen.
• Economisch in gebruik door uitstekende reinigingseigenschappen en

lage dosering.
• QuattroSelect werkt met krachtige waterstraal voor het vullen van de

emmer en voor het vullen van sproeiflacons met een aangepaste
waterstraal.

Lichtgewicht QuattroSelect pouches bieden u verpakkingen die minder
milieubelastend zijn.

• Maximale veiligheid voor de gebruiker.
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Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Product kan alleen gebruikt worden in de QuattroSelect unit
Sproeimethode:2% / 1:50
Emmermethode: 0.2% voor lichte vervuiling / 0.4% voor sterke vervuiling
Voor installatie van de juiste doseertip raadpleeg de QuattroSelect unit installatiebeschrijving

Toepassing:
Draai de gele QuattroSelect knop naar het juiste product en toepassing
Sproeimethode: plaats de sproeiflacon in de opening aan de voorzijde en vul de flacon, sproei de oplossing op
een klamvochtige doek en reinig oppervlak. Spoel of vervang doek regelmatig. Gebruik een sponspad bij lastige
vervuiling.
Emmermethode: vul de emmer met de vulslang en reinig oppervlak met doek. Gebruik een sponspad bij lastige
vervuiling.
Vloeren:
Mopemmer: vul de emmer met de vulslang en mop de vloer
Machine: vul de watertank van eenschijfmachine/schrobzuigmachine met oplossing uit de vulslang. Breng
oplossing op de vloer en laat inwerken indien nodig, verwijder vuile oplossing.

Belangrijk:
Niet gebruiken op watergevoelige materialen (bijv. onverzegeld hout of kurk). Test voor gebruik
materiaalbestendigheid in een kleine onzichtbare hoek.
.

Technische gegevens
Kleur: helder blauwe vloeistof
Relatieve dichtheid [20°C]: 0.97
pH-waarde puur: 6.5 - 7.0
pH-waarde in oplossing: 7.4 +/- 0.5 bij 0.2% oplossing

Boven genoemde gegevens gelden voor normale productie en mogen niet gezien worden als specificaties.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Volledige informatie over het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een apart
veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/ specialisten.

Opslaginformatie:
Opslaan in originele verpakking niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Milieu-informatie
De grondstoffen gebruikt in dit product zijn biologisch afbreekbaar volgens de EC reglementen 73/404/EEC en
73/405/EEC en bijlage

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7517096 2x2,5 L Pouch


