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TASKI Sprint Flower
Καθαριστικü και αποσìητικü χþρων

ΠεριγραφÞ
Καθαριστικό καθηµερινής χρήσης µε έντονο άρωµα, για όλες τις ανθεκτικές στο
νερό σκληρές επιφάνειες.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ
Μεγάλη ποσότητα αρώµατος για αποσµητική δράση µεγάλης διάρκειας
Καθαρίζει χωρίς ίχνη
Με ουδέτερο pH

ΠλεονεκτÞìατα

• Καθαρίζει και ταυτόχρονα αποµακρύνει τις δυσάρεστες οσµές
• Μετά το καθάρισµα παραµένει ευχάριστο άρωµα φρεσκάδας
• Κατάλληλο για όλες τις αδιάβροχες, σκληρές επιφάνειες (π.χ. φυσική και
τεχνητή πέτρα, πλακάκια, συνθετικές επιφάνειες, καθρέπτες, πορσελάνη και
µωσαϊκό)

• Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει γραµµές

Οδηγßεò χρÞσηò
∆οσολογία:
Ελάχιστη δοσολογία: 200ml για 10l διαλύµατος (2% / 1:50).

Αυξήστε τη δοσολογία για επίµονους
ρύπους.

Καθαρισµός µε ψεκασµό: 40ml σε ψεκαστήρα µε 500 ml νερού
(8%)

Εφαρµογή:
Επιφάνειες:

• Καθαρισµός µε κουβά: ∆οσολογήστε το προϊόν σε κουβά γεµάτο µε
νερό, απλώστε το διάλυµα µε πανί/σφουγγάρι και καθαρίστε την
επιφάνεια. Χρησιµοποιήστε κατάλληλο σφουγγάρι για να αποµακρύνετε
τους επίµονους λεκέδες.

• Καθαρισµός µε ψεκασµό: ∆οσολογήστε το προϊόν σε ψεκαστήρα γεµάτο
µε νερό, ψεκάστε το διάλυµα σε νωπό πανί και σκουπίστε. Σε τοπικούς
λεκέδες ψεκάστε απευθείας επάνω στο λεκέ, αφήστε το να δράσει και
αποµακρύνετε το βρώµικο διάλυµα. Χρησιµοποιήστε ένα πετσετάκι ή
σφουγγάρι για να αποµακρύνετε τους επίµονους ρύπους.

∆άπεδα:
• Υγρό σφουγγάρισµα: ∆οσολογήστε το προϊόν σε κουβά γεµάτο µε νερό,

απλώστε το διάλυµα µε σφουγγαρίστρα και αποµακρύνετε το βρώµικο
διάλυµα.

Προσοχή:
Μην το χρησιµοποιείτε σε εποξικές ρητίνες και πέτρινους τάπητες. ∆ιατηρείτε
τον περιέκτη κλειστό για να αποφευχθεί η διαφυγή του αρώµατος. Ελέγξτε την
επιδεκτικότητα πλυσίµατος και τη συµβατότητα µε το υλικό πριν από τη χρήση,
χρησιµοποιήστε την απαιτούµενη ποσότητα διαλύµατος σε µια µικρή, αθέατη
περιοχή. Μην ψεκάζετε το προϊόν στον αέρα για την απόσµηση του χώρου.
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ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση: διαυγές, µπλε υγρό
Σχετική πυκνότητα [20 οC]: 0.99
Τιµή pH αδιάλυτου προϊόντος: 7.0 - 7.5
pH-κατά τη χρήση: 7.0+/- 0.5 σε 2% συγκέντρωση

Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Ασφαλής χειρισµός:
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.
Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

Πληροφορίες Αποθήκευσης:
∆ιατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς του περιέκτες µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

ΠεριβαλλοντικÝò πληροφορßεò
Τα τασιενεργά που χρησιµοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοδιασπώµενα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
Οδηγιών της ΕΕ, 73/404/EEC and 73/405/EEC και των τροποποιήσεων τους.

ΚαταχωρÞσειò
Aριθµός Καταχώρησης Γ.Χ.Κ.: 9155/0/2004

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας Τύπος συσκευασίας
7512882 2x5L
7512878 6x1L


