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TASKI Sprint 200 conc
Dagelijkse interieurreiniger - concentraat

Productomschrijving
Hooggeconcentreerde dagelijkse interieurreiniger op alcoholbasis voor het
streeploos reinigen van alle waterbestendige harde oppervlakken.

Belangrijke eigenschappen
• Gebaseerd op een effectieve combinatie van alcohol en wasactieve stoffen
• Werkt snel
• Frisse geur
• pH-neutraal
• Onderdeel van het unieke EXACT doserings- en verpakkingsconcept

Voordelen
• Erg zuinig in gebruik dankzij uitstekend reinigingsresultaat bij lage

doseringen
• Droogt snel en streeploos op
• Laat een prettige frisse geur achter
• Geschikt voor gebruik met schrobzuigmachines, éénschijfsmachines,

mopsystemen

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Minimum dosering:
Sproeireiniging:

2 doseerdoppen/10 l oplossing (0.2%/1:500)
Verhoog de dosering bij zware vervuilingen
1 doseerdop in sproeiflacon met 500 ml water (2%/1:50)

Toepassing:
Oppervlakken boven de vloer:
Natte reiniging: productdosering 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.
Sproei methode: productdosering toevoegen aan een sproeiflacon gevuld met
water, de oplossing op een klamvochtige doek sproeien en het oppervlak
afnemen. Sproei de oplossing direct op vlekken en laat dit even inwerken en
neem de vervuilde oplossing op. De doek regelmatig uitspoelen of vervangen.
Voor het verwijderen van hardnekkig vuil een spons met witte pad gebruiken.
Vloeren:
Handmatig: productdosering toevoegen aan een emmer gevuld met water, de
oplossing met een mop aanbrengen en de vervuilde oplossing opnemen.
Machinaal: productdosering toevoegen aan een volle watertank van een
schrobzuigmachine, breng de oplossing aan en de vervuilde oplossing
opnemen.

Belangrijk:
Niet gebruiken op niet waterbestendige oppervlakken/materialen.
Voor gebruik de bestendigheid van het materiaal vaststellen op een kleine
onopvallende plaats.
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Technische gegevens
• Eigenschappen: heldere, blauwe vloeistof
• Soortelijk gewicht [20°C]: 0.97
• pH-waarde puur: 6.5 - 7.0
• pH-waarde in gebruik: 7.4 +/- 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:
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
7512848 6 x 1 liter doseerfles
7512851 6 x 1 liter navulfles
7512853 1 x 5 liter cubitainer
A101054 1 x 20 liter can


