
Productomschrijving 
Sterk geconcentreerde sanitairreiniger en –ontkalker op basis van citroenzuur 
voor de dagelijkse reiniging van sanitaire zuurbestendige oppervlakken. De 
speciale formulering geeft uitstekende reinigingsresultaten en verhindert 
kalkopbouw.

Belangrijke eigenschappen 
• Formule op basis van citroenzuur 
• Milde formulering voor een veilig gebruik 
• Aangenaam fris parfum 

Om een correcte dosering te bekomen dient TASKI Sani Cid conc gebruikt te 
worden in combinatie met het Diver� ow doseersysteem, uitgerust met Sure Link. 

Voordelen
• Uitstekende reiniging en kalkverwijdering 
• Geschikt voor het gebruik op chroom, inox en email 
• Laat een aangenaam en fris parfum na 
• Zuinig in gebruik dankzij de gecontroleerde dosering via het Diver� ow 

systeem met Sure Link 
• De sterk geconcentreerde formule maakt het mogelijk aanzienlijke 

besparingen te realiseren en reduceert eveneens het afval en het 
stockagevolume

Gebruiksaanwijzing
TASKI Sani Cid conc dient enkel en alleen gebruikt te worden met het 
doseersysteem Diver� ow met Sure Link.

Dosering :
• Spraymethode: Stand lage vulsnelheid. Concentratie : 2%. 
• Emmermethode: Stand hoge vulsnelheid. Concentratie : 0.4%. 

Toepassing :
Spraymethode: De oplossing op een vochtige doek verstuiven en reinigen. 
De reinigingsdoek regelmatig spoelen of vervangen. Een spons gebruiken om 
hardnekkige vervuilingen te verwijderen.
Emmermethode: De oplossing met behulp van een reinigingsdoek/spons 
aanbrengen en reinigen.  Een spons gebruiken om hardnekkige vervuilingen te 
verwijderen.

Sanitairreiniger en -ontkalker voor dagelijks gebruik – 
concentraat 

TASKI Sani Cid conc



Technische gegevens 

Uitzicht : Heldere, rode vloeistof

Relatieve Dichtheid [20°C] : 1.102

pH-waarde onverdund (20°C) : 1.10 – 2.10

pH-waarde verdund (oplossing 
à 0.4%) :

4.2 ± 0.5

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als speci� catie opgevat worden.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik : 
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het
Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).
Enkel voor professionele gebruikers/specialisten.
Opslaginformatie:
Het product bewaren in de oorspronkelijke, gesloten verpakking en beschermen tegen extreme temperaturen.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve sto� en die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de 
Europese Detergentenverordening 648/2004 en bijbehorende amendementen.

Verkrijgbare verpakkingen 

Artikelnummer Verpakking Type verpakking

7518562 4 x1.5 L Diver� ow met Sure Link

Dit document dient ter informatie en vormt in geen enkel geval een wettelijke basis.
De veiligheids� che en het etiket blijven de wettelijke referentiedocumenten

Belangrijk :
Niet gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken zoals marmer, terrazzo, travertijn en andere kalkhoudende materialen. Het 
product vỏỏr gebruik testen op een onopvallende plaats. 
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