TASKI Sani Cid J-Flex

Sanitaarruumide puhastusvahend kareda vee tingimustes – kontsentraat.

Kirjeldus
TASKI Sani Cid J-Flex on ülikontsentreeritud sidrunhappepõhine igapäevane
vannitoapuhastusvahend kareda vee tingimustes.

Omadused
•
•
•

keskmiselt happeline, sidrunhappepõhine;
õrnatoimeline koostis tagab ohutu kasutamise;
jätab ruumi värske aroomi;

Eelised
•
•
•
•
•
•
•

ideaalne kasutada kareda vee tingimustes ja kõikidel happekindlatel pindadel;
tõhus puhastus- ja katlakivieemaldusvahend kareda vee korral;
triipudeta puhastamine;
tänu kindlale doseeringule täiuslik tulemus emailil, portselanil, keraamilistel plaatidel, klaasil jne;
tänu korrosiooni inhibiitorile, sobib toodet kasutada rikkumata kroomil ja roostevaba terasest seadmetel;
jätab meeldiva aroomi;
mugav ja kontrollitud doseerimine J-Flex süsteemiga;

Tehnilised andmed
Välimus:
Suhteline tihedus (20ºC):
pH- väärtus:

selge, punane vedelik
1,102 g/cm³
1,6

Ülaltoodud andmed kehtivad normaaltootmise kohta; tegemist ei ole spetsifikatsiooniga.

Kasutusjuhised

J-Flex doseerimissüsteem tagab kindla ja kontrollitud doseeringu, nii pihustussüsteemi kasutades, kui ka ämbrisse lahuse tegemisel.
Pihustusmeetod:
1. Pöörata selektor PUDELI asendisse ja täita pihustuspudel.
2. Pihustada lahust niiskele lapile ja pühkida pind. Loputada või asendada lapp
regulaarselt. Kasutada käsna tugevama mustuse eemaldamiseks.
Ämber:
1. Pöörata selektor ÄMBRI asendisse ja täita ämber.
2. Kanda lahus lapi/käsna või mopiga pinnale ning eemaldada mustus pinnalt.
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TASKI Sani Cid J-Flex
Kasutusjuhised
Pakend
1,5 L
5,0 L

Doseering
Ämber
Pihustuspudel
Ämber
Pihustuspudel

Kogus 750ml
Kogus 5L ämbri
Kogus RTU lahuse
pihustuspudeli
korral
korral
korral (L) pakendi kohta
375
75
1250
250
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Oluline

Mitte kasutada happetundlikel pindadel, nagu näiteks marmor, terratso, travertiin ja muud lubjapinnad. Testige
materjali ja toote kokkusobivust vähemärgatavas kohas enne kasutamist.

Ohutu käitlemine ja säilitamine
Ohutu käitlemine
Pärast kasutamist peske ja loputage käed. Soovitav on kasutada nahka taastavat kreemi, nagu näiteks Soft Care
Dermasoft. Pikemaajalisel kokkupuutel võib osutuda vajalikuks naha kaitse.
Täielik informatsioon toote ohutu kasutamise ja hävitamise kohta on toodud eraldi ohutuskaardil.
Ainult professionaalseks kasutamiseks.
Säilitamine
Säilitada suletud originaalpakendis; vältida väga kõrgeid ja väga madalaid temperatuure.

Keskkonnainformatsioon

Vastavalt EÜ direktiividele 73/404/EMÜ ja 73/405/EMÜ ning nende hilisemad muudatused on toote koostisesse
kuuluvad pindaktiivsed ained biolagunevad.
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