
Sani 100 Pur-Eco QS 
Sanitairreiniger – concentraat

Introductie van Pur-Eco
  Pur-Eco is dé oplossing als het gaat om optimale reinigingsprestaties, 

veiligheid voor de gebruiker en respect voor het milieu. 
  Alle productformuleringen worden in een lage dosering gebruikt, hierdoor 

daalt het verbruik en is de impact op het milieu minimaal. Tevens wordt 
gebruik gemaakt van recyclebare verpakkingsmaterialen. 
  Diversey’s expertise, respect voor het milieu, certifi cering van ISO 9001, ISO 

14001 en de aansluiting bij AISE Charter voor duurzaam reinigen garanderen 
kwaliteit en effi  ciëntie.

Productomschrijving
  Dagelijkse sanitairreiniger voor alle waterbestendige harde oppervlakken, 

voorkomt kalkopbouw. Sani 100 Pur-Eco QS wordt automatisch en precies 
verdund door de QuattroSelect unit, om totale controle en veiligheid te 
garanderen.
  Sani 100 Pur-Eco QS voldoet aan alle criteria van het EU Flower en Swan 

ecolabel.

Belangrijke eigenschappen
  Alkalisch
  Laat geen residu achter
  Frisse geur
  Veelzijdige toepassing met de QuattroSelect: afsluitbare unit om contact met 

concentraten te voorkomen
  Maakt gebruik van de milieuvriendelijke pouch technologie

Voordelen
  Eff ectieve ontvetter en dagelijkse reiniger voor alle waterbestendige harde 

oppervlakken.
  Voorkomt kalk/kalkzeep opbouw
  Laat een aangename geur achter in alle gereinigde ruimten
  De QuattroSelect unit verdund met lage en hoge snelheid en is daarom 

geschikt voor alle reinigingsmethoden, inclusief schrobzuigmachines, 
eenschijfsmachines en emmerreiniging 
  Maximale veiligheid voor de gebruiker en de klant
  De lichtgewicht QuattroSelect verpakkingen hebben een minimale impact 

op het milieu 
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Sani 100 Pur-Eco QS 

 Technische gegevens

Uiterlijk heldere, rood gekleurde vloeistof

Relatieve dichtheid  (20°C) 1,06

pH-waarde onverdund 10,0 – 11,0

Product Verpakking            Artikelcode

Sani 100 Pur-Eco QS     2x1.5L 7520035

Veilig gebruik

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in een afzonderlijk veiligheidsinformatieblad. Alleen voor 
professionele gebruikers / specialisten.

Opslaginformatie

Bewaren in de originele, gesloten verpakking en beschermen tegen extreme temperaturen.

Milieu-informatie

Sani 100 Pur-Eco QS voldoet zowel aan de Swan criteria voor reinigers versie 4.6 geldig tot 30.06.2014 als de EU-Flower criteria 2011/383/EC.
De oppervlakte-actieve stoff en in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EG-richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en hun 
latere wijzigingen.

Keep away 
from children.

Keep away
from children.

Do not mix with
other products.

Avoid inhaling
sprayed product.

© A.I.S.E.
Better for the environment...
Proper dosage saves cost and 
minimizes the environmental impact.
Reduced impact on acquatic life.
Reduced use of hazardous substances.
Reduced packaging waste.
Clear user instructions.

...better for you.

EU Ecolabel: DK/20/6

526 047

Gebruiksaanwijzing

Dosering: Het product kan alleen gebruikt worden met de QuattroSelect unit, welke optimale kostenbeheersing en veiligheid voor de 
gebruiker garandeert.

Voor gebruik van sproeimethode: 1%, Voor gebruik van emmermethode: 0.3% 

Raadpleeg de installatiehandleiding van de QuattroSelect unit om de juiste instelling te selecteren.                  

Toepassing 
Draai de gele knop van de QuattroSelect unit naar het juiste product en de juiste toepassing. 

Sproeimethode: Doseer het product in een met water gevulde sproeifl acon, sproei de oplossing op een klamvochtige doek en reinig 
het oppervlak. Spoel de doek regelmatig uit of vervang deze. Gebruik een spons voor het verwijderen van hardnekkig vuil.

Emmer methode: Vul de emmer met behulp van het vulpistool. Breng de oplossing aan met een doek of spons en reinig het 
oppervlak. Gebruik een sponspad om hardnekkig vuil te verwijderen.

Mopmethode: Vul de mopemmer met behulp van het vulpistool. Breng de oplossing aan met een mop en verwijder de vuile 
oplossing.

Belangrijk: Vorstvrij opslaan. Test vóór gebruik de materiaalbestendigheid op een kleine, onopvallende plaats.
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