TASKI 300 conc.
Dagelijkse vloerreiniger – concentraat

Productomschrijving
Hooggeconcentreerde, laagschuimende dagelijkse reiniger voor
waterbestendige harde vloeren.

Belangrijke eigenschappen
• Speciaal ontwikkeld voor de dagelijkse reiniging van alle waterbestendige
harde vloeren
• Goede bevochtiging en snelle vuiloplossing
• Laagschuimend: snelle opname van residuwater en optimaal gebruik van de
vuilwatertank
• pH-neutraal
• Onderdeel van het unieke EXACT doserings- en verpakkingsconcept

Voordelen
• Erg zuinig in gebruik dankzij uitstekend reinigingsresultaat bij lage
doseringen
• Laagschuimend voor maximaal gebruik van de vuilwatertank
• Geschikt voor gebruik met schrobzuigmachines, éénschijfmachines en mopsystemen
• Laat een prettige frisse geur achter

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Minimale dosering voor lichte vervuiling:
2 doseerdoppen op 10 l water (0,2%)
Aanbevolen dosering:
4 doseerdoppen op 10 l water (0,4%)
Zware vervuiling:
Verhoog de dosering tot 1%
Toepassing:
Handmatig:
Moppen: De dosering toevoegen aan een volle emmer water. De oplossing
aanbrengen, kort laten inwerken indien nodig en daarna het vervuilde water
opnemen.
Machine:
De dosering toevoegen aan de volle watertank van een éénschijfsmachine of
schrobzuigmachine. De oplossing aanbrengen, schrobben en daarna het
vervuilde water opnemen.
Belangrijk:
Gebruik geen hogere dosering dan 0,2% op polymeerbeschermlagen. Niet
gebruiken op niet-waterbestendige vloeren, b.v. ongelakt hout of kurk.

Technische gegevens
• Eigenschappen:
• Relatieve dichtheid (20%):
• pH-waarde (onverdund):

heldere, groene vloeistof
1,01
8,5 – 9,0

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en kunnen niet worden
opgevat als specificatie.

F1-conc.

TASKI 300 conc.
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
De wasactieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming
met de EG-richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en de bijbehorende aanpassingen hierop.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer
7508745
7509680
7509681
7509682

Verpakkingsgrootte
20L
6x1L
6x1L
5L
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