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TASKI Sani Cid
Καθαριστικü χþρων υγιεινÞò για σκληρÜ νερÜ

ΠεριγραφÞ
Όξινο καθαριστικό χώρων υγιεινής, µε βάση το κιτρικό οξύ, για τον καθηµερινό
καθαρισµό χώρων υγιεινής σε περιοχές µε σκληρά νερά. Η ειδική του σύνθεση
συνδυάζει άριστη καθαριστική απόδοση και παρεµπόδιση της εναπόθεσης
αλάτων ασβεστίου, ειδικά σε περιβάλλοντα µε σκληρά νερά.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ

• Ήπια όξινο, µε βάση το κιτρικό οξύ
• Ήπια σύνθεση, για µέγιστη ασφάλεια χρήσης
• Με άρωµα φρεσκάδας

ΠλεονεκτÞìατα

• Ιδανικό για χρήση σε περιοχές µε σκληρό νερό και για όλες τις επιφάνειες
ανθεκτικές στα οξέα

• Αποτελεσµατικό καθαριστικό και αφαλατικό
• Καθαρίζει χωρίς να αφήνει γραµµές
• Αν το χρησιµοποιείτε βάσει των προτεινόµενων δοσολογιών, είναι ιδανικό για
τον καθαρισµό επιφανειών από λάκα, πορσελάνη, γυαλί κ.α.

• Λόγω του αντιδιαβρωτικού παράγοντα που περιέχει είναι κατάλληλο για
χρήση σε χρώµιο και ανοξείδωτο χάλυβα

• Αφήνει ένα ευχάριστο άρωµα

Οδηγßεò χρÞσηò
∆οσολογία:
Ελάχιστη δοσολογία: 25ml για 5l διαλύµατος (0.5%).
Προτεινόµενη δόση: 50ml σε 5 l νερό (1%), για χρήση σε

κουβά. Αυξήστε τη δοσολογία περίπτωση
ισχυρών ρύπων/επικαθήσεων.

Μέθοδος ψεκασµού: 40ml σε φιάλη ψεκασµού µε ψεκαστήρα
αφρού
µε 500ml νερού (8%)

Εφαρµογή:
Χρήση µε ψεκασµό: Προσθέστε την απαιτούµενη δόση προϊόντος µέσα σε
γεµάτη µε νερό φιάλη ψεκασµού µε ψεκαστήρα αφρού. Ψεκάστε το διάλυµα σε
βρεγµένο πανί και σκουπίστε. Ξεπλένετε ή αντικαθιστάτε το πανί σε τακτά
χρονικά διαστήµατα. Χρησιµοποιείστε την άγρια πλευρά του σφουγγαριού για
να αποµακρύνετε επίµονες επικαθήσεις.
Χρήση σε κουβά: Προσθέστε την απαιτούµενη δόση προϊόντος σε κουβά γεµάτο
νερό. Απλώστε το µε πανί/σφουγγάρι και σκουπίστε. Χρησιµοποιείστε την άγρια
πλευρά του σφουγγαριού για να αποµακρύνετε επίµονες επικαθήσεις.
Υγρό σφουγγάρισµα: Προσθέστε τη δόση του προϊόντος στο γεµάτο δοχείο.
Απλώστε το διάλυµα µε σφουγγαρίστρα και αποµακρύνετε τα βρώµικα νερά.

Προσοχή:
Να µη χρησιµοποιείται σε επιφάνειες ευαίσθητες στα οξέα, π.χ. µάρµαρο,
terrazzo, τραβερτίνη και άλλες πέτρινες επιφάνειες. Ελέγξτε τη συµβατότητα των
υλικών πριν τη χρήση, σε µία µικρή αθέατη περιοχή.
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ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση: ∆ιαυγές, κόκκινο υγρό
Σχετική Πυκνότητα [20°C]: 1.03
pH-αδιάλυτου προϊόντος: 2.5 - 3.0
pH-στη χρήση (1%): 4.7 +/- 0.5 σε 0.5% διάλυση

Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαµβάνονται
ως προδιαγραφές του προϊόντος.

Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Πληροφορίες Ασφαλούς Χρήσης:
Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα χέρια σας µετά τη χρήση.
Σε περίπτωση παρατεταµένης επαφής µπορεί να χρειασθεί προστασία του δέρµατος.
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.
Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

Πληροφορίες Αποθήκευσης:
Να φυλάσσεται στους αρχικούς κλειστούς περιέκτες, µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

ΠεριβαλλοντικÝò πληροφορßεò
Τα τασιενεργά που χρησιµοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοδιασπώµενα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
Οδηγιών της ΕΕ, 73/404/EEC and 73/405/EEC και των τροποποιήσεων τους.

ΚαταχωρÞσειò
Αρ. Κατ. Γ.Χ.Κ.: 9154/0/2004

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας Τύπος συσκευασίας
7512833 6x1L
7512835 2x5L


