
T Sani Ami

Kalkzeepverwijderaar

Omschrijving
Kalkzeepverwijderaar voor sanitaire oppervlakken. De formulering is speciaal
ontwikkeld om het residu te verwijderen dat ontstaat tussen zeep, huidvet en kalk in
hard water.

Eigenschappen
•   Alkalische reiniger met unieke kalkbindende eigenschappen
•   Veilig voor nagenoeg alle oppervlakken
•   Ideale viscositeit
•   Frisse geur

Voordelen
•   Verwijdert effectief kalkzeep- en huidvetaanslag, cosmetica- en zeepresten
•   Langdurige werking op schuine/verticale oppervlakken
•   Veilig voor gebruik op intact porselein en geglazuurde oppervlakken
•   Laat een frisse geur achter

Gebruiksaanwijzing
Sproeimethode:
1.  Maak het oppervlak nat met schoon water
2.  Breng het product aan op een vochtige spons, doek of mop, en maak het oppervlak

schoon.
3.  Breng bij hardnekkig vuil het product rechtstreeks aan op het oppervlak, laat kort

inwerken en maak daarna schoon met een schuurspons of borstel.
4.  Zorgvuldig naspoelen.

Emmermethode:
1.  Breng de oplossing aan met doek/spons of mop en maak het oppervlak schoon.
2.  Gebruik een spons om hardnekkig vuil te verwijderen.
3.  Zorgvuldig naspoelen.

Dosering:
Klaar voor gebruik, onverdund toepassen.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere rode vloeistof
Geur: Frisse geur
pH waarde (onverdund): 10
pH waarde (verdund): 10.5
Relatieve dichtheid: 1.0556 g/cm³
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor
professioneel gebruik.

Veilig gebruik
Niet gebruiken op oppervlaktes die gevoelig zijn voor zuur (zoals marmer). Testen voor gebruik op een klein, onopvallend deel van het
oppervlak.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-
wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.

Beschikbare verpakkingen
TASKI Sani Ami is beschikbaar in 6x1L.
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