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Čistiaci prostriedok na toalety

Popis
TASKI Sani Clonet je prostriedok na odstraňovanie vápenatých usadenín a ostatných
nečistôt z toaliet a pisoárov.

Kľúčové vlastnosti
•   účinná kombinácia troch rozdielnych kyselín
•   ideálna viskozita podmieňujúca optimálnu priľnavosť
•   zahnuté hrdlo fľaše

Výhody
•   Rýchlo a celkom odstráni úporné usadeniny.
•   Dlho pôsobí aj na zvislom a naklonenom povrchu.
•   Ľahko sa dostáva aj do obtiažne prístupných miest, ako je napr. okraj toaletnej misy.

Návod na použitie
Iba na profesionálne použitie.

Dávkovanie:
Na priame použitie, nie je nutné riediť.

Aplikovanie:
1.  Toalety spláchnite, neriedený prostriedok nastriekajte pod okraj misy, do odtoku a

prítoku vody a na všetky znečistené miesta, nechajte cca 5 – 10 minút pôsobiť,
vydrhnite štetkou a spláchnite.

2.  Na silné usadeniny predĺžte dobu pôsobenia až na 1 – 2 hodiny.
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*Táto dávka je vychádza z optimálných podmienok, odporúčania sa môžu líšiť. Pokyny vám poskytne zástupca spoľočnosti Diversey.
Správne dávkovanie závisí od podmienok na mieste (tvrdosť vody, stupeň znečistenia, postupy).
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Technické údaje
Vzhľad: číra červená kvapalina
pH (neriedený): 0.7
Relatívna hustota (20°C): 1.06 g/cm³
Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu, ale nemožno ich považovať za špecifikáciu.

Bezpečná manipulácia a skladovanie
Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránkach sds.diversey.com.
Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt. Len pre profesionálne použitie.

Kompatibilita prostriedku
Nepoužívajte spoločne s prostriedkami na báze chlóru. Najskôr vyskúšajte na malom skrytom mieste. Neaplikujte na povrchy citlivé na
pôsobenie kyselín, napr. mramor, smalt, maltu. Postriekanie z citlivých povrchov okamžite spláchnite alebo zotrite vlhkou tkaninou. Môže sa
používať na intaktný porcelán a glazované sanitárne zariadenia.

Šetrnosť k životnému prostrediu
Povrchovo aktívne látky použité v tomto výrobku sú biologicky odbúrateľné v súlade s požiadavkami nariadenia EÚ o detergentoch (EC
648/2004).

Dostupné balenia
TASKI Sani Clonet je k dispozícii v balenie 6x750ml, 2x5L a 1x10L.
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