
T Sani Calcafoam

Zure schuimreiniger

Omschrijving
TASKI Sani Calcafoam is een zure ontkalker voor sanitair en wellness ruimten gebruikt
met de schuim methode. Ideaal voor dagelijks of regelmatig ontkalken van
zuurbestendige oppervlakken in zwembaden, douches, kleedkamers, toiletten etc. in
wellness, hotel of sportfaciliteiten.

Eigenschappen
•   Op basis van fosforzuur
•   Uitstekende schuimeigenschappen
•   Snelle werking
•   Toepasbaar met grote verscheidenheid van schuimapperatuur, inclusief het Suma

mini gel systeem

Voordelen
•   Zeer effectieve verwijdering van lichte tot zware kalkafzettingen
•   Geschikt voor krachtig ontkalken van grote oppervlakken zoals muren, vloeren en

andere oppervlakken in sanitaire ruimten
•   Veelzijdige applicatie, eenvoudig toe te passen met een lage druk schuimapparaat

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
TASKI Sani Calcafoam wordt gebruikt in een lage druk schuimapparaat. De minimum
dosering is 1% bij lichte kalkopbouw en mag verhoogt worden tot 15% bij zware
kalkopbouw.
De dosering wordt geregeld door het schuimapparaat volgens de specificaties en geeft
automatisch de gebruiksoplossing bij het selecteren van de juiste norzel.

Toepassing:
1.  Gebruik het TASKI minigel systeem of een lage druk schuimaparaat.
2.  Vul het schuimapparaat met het onverdunde product
3.  Maak vooraf alle oppervlakken nat met het apparaat gevuld met schoon water om

alle voegen te beschermen
4.  Selecteer norzel voor gewenste dosering en breng schuim aan van beneden naar

boven op het te reinigen oppervlak
5.  Laat 5-10 minuten inwerken afhankelijk van de kalkopbouw
6.  Voorkom dat het schuim indroogt. Indien nodig opnieuw inschuimen
7.  Schrob sterke vervuiling indien nodig met een schrobpad
8.  Spoel het oppervlak grondig af met water
9.  Laat het oppervlak aan de lucht drogen
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T Sani Calcafoam

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere licht gele vloeistof
pH waarde (onverdund): 2
pH (in gebruik): 1.5
Relatieve dichtheid (20°C): 1.068 g/cm³
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

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

Veilig gebruik
Niet gebruiken op oppervlaktes die gevoelig zijn voor zuur, zoals terrazzo, marmer of travertijn. Test vooraf het schuim op een klein,
onopvallend deel van het oppervlak.

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

Beschikbare verpakkingen
TASKI Sani Calcafoam is beschikbaar in 2x5L.
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