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Καθαριστικό γενικής χρήσης

Περιγραφή
Προϊόν καθαρισμού γενικής χρήσης με βάση την αλκοόλη, για τον καθημερινό
καθαρισμό όλων των ανθεκτικών στο νερό, σκληρών επιφανειών.

Βασικές ιδιότητες
•   Ουδέτερο pH
•   Ταχεία δράση, γρήγορο στέγνωμα
•   Βασίζεται σε έναν αποτελεσματικό συνδυασμό αλκοόλης και τασιενεργών που

προέρχονται από φυσικές πηγές με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυώματος και την ασφάλεια στη χρήση
•   Ενιαίο άρωμα φρεσκάδας σε όλη τη σειρά Pur-Eco

Πλεονεκτήματα
•   Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις ανθεκτικές στο νερό, σκληρές επιφάνειες όπως

παράθυρα, καθρέπτες, γυαλισμένες κεραμικές επιφάνειες, καθώς και σε πλαστικές
επιφάνειες.
•   Απομακρύνει άριστα τις δαχτυλιές και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τοπικούς

λεκέδες που εχουν εισχωρήσει ελαφρά
•   Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα λεμονιού σε όλες τις περιοχές που έχουν καθαριστεί
•   Δεν αφήνει σημάδια και γραμμές

Οδηγίες χρήσης
Δοσολογία:
Μέθοδος Ψεκασμού: Δοσολογείστε 4.5-9ml (0.9-1.8%) σε έναν ψεκαστήρα γεμάτο με
500μλ νερό. Μέθοδος με κουβά: Δοσολογείστε 30ml από το προϊόν σε έναν κουβά
10L γεμάτο με νερό (0.3%). Για επίμονους ρύπους αυξήστε τη δόση έως και 90ml / 10L
νερού (0.9%). To TASKI Sprint 200 Pur-Eco δοσολογείται είτε χειρωνακτικά είτε μέσω
αντλίας.

Εφαρμογή:
1.  Μέθοδος Ψεκασμού: Ψεκάστε το διάλυμα σε ένα νωπό πανάκι και σκουπίστε.

Χρησιμοποιείστε ένα σφουγγαράκι για να απομακρύνετε επίμονους ρύπους,
ξεβγάλτε ή αντικαταστήστε το πανάκι συχνά.
Μέθοδος κουβά: Εφαρμόστε το διάλυμα με ένα πανάκι/ σφουγγαράκι και
σκουπίστε, χρησιμοποιείστε ένα τσοχάκι για να απομακρύνετε επίμονους ρύπους.
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*H παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε να
συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Διαυγές, μπλε υγρό
Άρωμα:
pH (αδιάλυτο): ≈ 7
pH (στη χρήση): ≈ 8
Σχετική πυκνότητα (20°C): ≈ 0.99 g/cm³
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diversey.com).
Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες. Μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Συμβατότητα προϊόντος
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ευαίσθητες στο νερό επιφάνειες / υλικά (π.χ. μη παρκεταρισμένο ξύλο ή φελλό). Ελέγξτε τη
συμβατότητα των υλικών, σε μια μικρή, τυφλή περιοχή πριν από τη χρήση.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοαποικοδομήσιμες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Κανονισμού της ΕΕ για τα Απορρυπαντικά, EC 648/2004.

Διαθέσιμες συσκευασίες
Το TASKI Sprint 200 Pur-Eco διατίθεται σε συσκευασία 2χ5L.
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