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TASKI Sani Acid
Krachtige zure reiniger

Productomschrijving
Krachtige reiniger voor het verwijderen van kalkaanslag, cementsluier,
urinesteen en roestvlekken van zuurbestendige oppervlakken.

Belangrijke eigenschappen
• Krachtge reiniger op bais van fosforzuur
• Werkt snel
• Milde formulering voor veilige toepassing op materialen gebruikt in sanitaire

ruimten

Voordelen
• Efficiënte verwijdering van zware vervuiling
• Gemakkelijke oplossing van hardnekkige kalkaanslag
• Gelijktijdige reiniging

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Lichte tot matige vervuiling: 100ml-500ml voor 10 l oplossing (1-5% / 1:100-

1:20)
Zware vervuiling: Verhoog de concentratie tot 20%

Toepassing:
Handmatig: Productdosering toegen aan een emmer water. Breng de oplossing
aan op het oppervlak. Kort in laten werken en het oppervlak schrobben. Spoel
het oppervlak grondig met water. Behandel hardnekkige resten met een
geschikte pad.
Machine: Doseer het product in een volle watertank van een éénschijfs
schrobmachine. De oplossing op de vloer aanbrengen. Schrob de vloer en laat
de oplossing inwerken. Schrob de vloer een tweede keer en zuig hierna de
vervuilde oplossing direct op. Spoel de vloer grondig na met schoon water

Belangrijk:
Meng het product niet met chloorhoudende producten. Niet gebruiken op
zuurgevoelige oppervlakken zoals marmer, terrazzo, travertine en andere
kalkachtige oppervlakken. Test voor gebruik zuurbestendigheid. Maak voor het
ontkalken de voegen goed nat met water. Verwijder product direct van
zuurgevoelige oppervlakken en spoel deze grondig af. Spoel, ter verkoming van
beschadigingen, chromen kranen etc. zorgvuldig af.

Technische gegevens
Eigenschappen: heldere, kleurloze vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]: 1.21
pH-waarde puur: 0.4 � 0.9
pH-waarde in gebruik: 1.9 +/- 0.5 bij 1% oplossing

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden
opgevat als specificaties.
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Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Milieu-informatie
Dit product is in overeenstemming met de EG-eisen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7513087 6 x 1 liter fles
7513090 2 x 5 liter can


