
TASKI® Sani Calc Pur-Eco
Ontkalker

Productomschrijving
Krachtige ontkalker voor zuurbestendige, harde oppervlakken in sanitaire ruimten.

Belangrijke eigenschappen

• Op basis van citroenzuur

• Snelwerkende formule

• Voldoet aan de voorwaarden van het EU Ecolabel

Voordelen

• Milieuvriendelijk

• Verwijdert snel hardnekkige kalkafzettingen

• Ideaal voor het doeltreffend ontkalken van vloeren, muren en andere oppervlakken in 
sanitaire ruimten

• Laat een frisse geur achter

Dosering:
TASKI Sani Calc Pur-Eco is verkrijgbaar in diverse verpakkingen en wordt handmatig 
gedoseerd (standaard concentraat) of door middel van één van onze doseersystemen 
(QuattroSelect®).

Raadpleeg voor uitgebreide informatie over de specifieke dosering of het 
doseersysteem de tabel met technische gegevens. 

Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het 
milieu.

Toepassing 

Spray:
• Spray de oplossing op een vochtige doek en maak schoon.

• Gebruik een schuurspons om hardnekkig vuil te verwijderen

• De doek regelmatig afspoelen en vervangen

Emmer:
• Product gebruiken met een doek of spons

• Gebruik een schuurspons voor de verwijdering van hardnekkig vuil
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Technische gegevens

Platform Beschrijving Sproeiflacon Emmer Uiterlijk

pH-
waarde 
puur

pH-
waarde 
verdund

Relatieve 
dichtheid
(20°C)

Standard 
concentrate

Sani Calc Pur-Eco 6 x 1 L 
Sani Calc Pur-Eco 2 x 5 L

4,8 ml (0,96%) / 500 ml 96 ml (0,96%) / 10L Heldere, rode 
vloeistof

2 2.2 1.05 g/cm³

QuattroSelect Sani Calc Pur-Eco QS 2 x 2.5 L N/A 2,5% (lichte vervuiling)
5% (zware vervuiling)

Heldere, rode 
vloeistof

2 2.2 1.05 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Lege sproeiflacons en bijbehorende sproeikoppen zijn tevens verkrijgbaar. Voor handmatige dosering van 1L en 5L producten zijn passende 
pompdispensers verkrijgbaar.

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

Veilig gebruik
Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor zuur, zoals terrazzo, marmer of travertijn. Niet gebruiken in combinatie met 
producten met chloor. Testen voor gebruik op een klein, onopvallend deel van het oppervlak. Voor het ontkalken de voegen eerst goed 
natmaken. Bij contact met zuurgevoelige oppervlakken de oplossing meteen verwijderen en het oppervlak grondig afspoelen. Na gebruik 
van de oplossing op chroom de onderdelen grondig afspoelen.

Milieu-informatie
De TASKI Sani Calc Pur-Eco voldoet aan de voorwaarden van het EU Ecolabel.

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