
E1b

TASKI Sprint 200
Dagelijkse universele interieur/glasreiniger

Productomschrijving
Dagelijkse universele interieur/glasreiniger op alcoholbasis voor het streeploos
reinigen van waterbestendige harde oppervlakken.

Belangrijke eigenschappen
• pH-neutraal
• Frisse geur
• Snelwerkend
• Op basis van alcohol en oppervlakte aktieve stoffen
• Universele toepassing

Voordelen
• Veilig in gebruik
• Laat een prettige, frisse geur achter
• Droogt snel en streeploos op
• Is zuinig in gebruik dankzij een zeer goed reinigend vermogen bij lage

doseringen
• Geschikt voor moppen

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Minimum dosering: 50 ml voor 10 l oplossing (0.5% / 1:200)

(verhoog bij zware vervuiling)
Sproeireiniging: 40 ml per 500 ml water (8%)

Toepassing:
Interieur/glasreiniging:
Sproeireiniging: doseer het product in een met water gevulde sproeiflacon,
sproei de oplossing op een klamvochtige doek om daarna het oppervlak
afnemen. De doek regelmatig uitspoelen of vervangen. Voor het verwijderen
van hardnekkig vuil een spons met witte pad gebruiken.
Natte reiniging: doseer het product in een met water gevulde emmer, de
oplossing aanbrengen met een doek of spons en daarmee het oppervlak
afnemen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil een spons met witte pad
gebruiken.
Vloerreiniging:
Handmatig: doseer het product in een met water gevulde emmer, breng de
oplossing op de vloer aan met een mop en neem vervolgens de vuile oplossing
op.

Belangrijk:
Niet gebruiken op watergevoelige oppervlakken/materialen (bijv. ongelakt hout
of kurk).
Vooraf materiaalbestendigheid testen op een onopvallende plaats.
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Technische gegevens
Eigenschappen: heldere, blauwe vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]: 0.99
pH-waarde puur: 7.0 - 7.5
pH-waarde in gebruik: 7.0 +/- 0.5 % (0.5 %)

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
A101053 6 x 2 liter fles
7512861 2 x 5 liter can


