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TASKI Sprint Performer
Krachtige universele reiniger

Productomschrijving
Krachtige alkalische reiniger voor alkalisch bestendige harde oppervlakken.
Door een combinatie van wasactieve stoffen en oplosmiddelen wordt snel en
grondig minerale/synthetische olie verwijderd. Ook is het product goed geschikt
om inkt, markeerstiften, ballpoint, lippenstift, nicotineaanslag en vettige
vervuilingen te verwijderen. Het product is gebruiksklaar, makkelijk toe te
passen en droogt snel en streeploos op.

Belangrijke eigenschappen
• Goed emulgerend vermogen
• Alkalisch en oplosmiddelhoudend product
• Fris geparfumeerd
• Kant en klaar
• Naspoelen overbodig, streeploos opdrogend

Voordelen
• Krachtige grondige reiniging op alkalisch bestendige harde oppervlakken
• Verwijdert in één handeling niet alleen vet en olie maar ook hardnekkige

vlekken
• Laat een frisse geur achter
• Snelle gemakkelijke toepassing
• Snelwerkend, streeploos opdrogend

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Het product is gebruiksklaar.

Toepassing:
Licht aangekleefd vuil: sproei het product op een doek/spons en breng op het
oppervlak aan. Laat kort inwerken en neem het oppervlak af.
Hardnekkige vlekken: sproei het product direct op het oppervlak en laat kort
inwerken. Daarna het oppervlak met een spons met witte pad behandelen.
Neem de vervuilde oplossing op. Naspoelen is niet nodig behalve op roestvrij
staal.

Belangrijk:
Niet gebruiken op alkaligevoelige, geverfde en aluminium oppervlakken. Niet
gebruiken op oppervlakken die in contact kunnen komen met voedingswaren.
Voor gebruik altijd de materiaalbestendigheid testen op een kleine onopvallende
plaats.

Technische gegevens
Eigenschappen: heldere, gele vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]: 1.02
pH-waarde puur: 11,5 - 12.

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
7513490 6 x 750 ml sproeiflacon


