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Εισαγωγή στη σειρά Pur-Eco
  Το Pur-Eco είναι η λύση όταν θέλετε να συνδυάσετε απόδοση καθαρισμού, 

ασφάλεια για το χρήστη και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. 
  Όλα τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε χαμηλές δοσολογίες, περιορίζοντας τη 

χρήση και τα απορρίμματα των χημικών στο περιβάλλον, ενώ συσκευάζονται σε 
ανακυκλώσιμα υλικά.
  Η τεχνογνωσία της Diversey, η αφοσίωση στο περιβάλλον και η πιστοποίηση 

κατά ISO 9001, ISO 14001 AISE για τον Βιώσιμο Καθαρισμό παρέχουν επιπλέον 
εγγυήσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας

Περιγραφή Προϊόντος
  Αλκαλικό καθαριστικό γενικής χρήσης για τον καθημερινό καθαρισμό γυάλινων 

και όλων των ανθεκτικών στο νερό σκληρών επιφανειών. Χάρη στην έξυπνη 
συσκευασία του, το σύστημα SmartDose επιτρέπει την εύκολη, ασφαλή και με 
ακρίβεια δοσολόγηση των συμπυκνωμένων προϊόντων καθαρισμού.
  Το Sprint 200 Pur-Eco SD περιλαμβάνει τασιενεργά από φυσικές φυτικές πηγές 

που ελαχιστοποιούν την επίδραση στο περιβάλλον και εγγυώνται την ασφαλή 
χρήση του.
  Το Sprint 200 Pur-Eco SD πληροί τα κριτήρια των οικολογικών σημάτων EU Flower 

και NordicSwan

Κύρια Χαρακτηριστικά
  Ουδέτερο pH
  Γρήγορη δράση
  Βασίζεται σε ένα αποτελεσματικό μίγμα τασιενεργών και αλκοόλης που 

προέρχονται από φυτικές πηγές
  Ενιαίο άρωμα φρεσκάδας για όλη τη σειρά Pur-Eco
  Το σύστημα SmartDose επιτρέπει την εύκολη, ασφαλή και με ακρίβεια 

δοσολόγηση των συμπυκνωμένων χημικών

Οφέλη
  Κατάλληλο για χρήση σε ανθεκτικές στο νερό σκληρές επιφάνειες, όπως 

παράθυρα, καθρέπτες, κεραμικές και άλλες πλαστικές επιφάνειες
  Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα
  Εύκολη και ελεγχόμενη δοσολόγηση μέσω του συστήματος SmartDose
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TASKI Sprint 200 Pur-Eco SD

Τεχνικές πληροφορίες

Εμφάνιση: διαυγές, μπλε υγρό

Σχετική πυκνότητα (20oC): 0.99

pH αδιάλυτο: 5.5 – 6.5

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.

Προϊόν Μέγεθος Συσκευασίας Κωδικός

Sprint 200 Pur – Eco SD 1x1.4L   7520061

Ασφαλής χειρισμός

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και την αποθήκευση του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Πληροφορίες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται στη δική του συσκευασία, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Περιαβαλλοντικές πληροφορίες

Το Sprint 200 Pur-Eco SD πληροί τα κριτήρια Swan για τα καθαριστικά (έκδοση 4.6) με ισχύ έως 30/6/2014 και τα κριτήρια EU Flower (2011/383/EEC).
Τα τασιενεργά που χρησιμοποιούνται στο προϊόν αυτό είναι βιοαποικοδομήσιμα σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των  73/404/EEC και 73/405/EEC και των 
τροποποιήσεών τους.

Οδηγίες χρήσης
Η σωστή δοσολόγηση εξοικονομεί κόστη και ελαχιστοποιεί την επίδραση στο περιβάλλον. Το σύστημα SmartDose μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ελεγχόμενη δοσολόγηση σε ψεκαστήρα ή σε κουβά. 

Εφαρμογή
Καθημερινός καθαρισμός με ψεκασμό: Γεμίστε τον ψεκαστήρα με 500ml νερό. Στρέψτε την κίτρινη κεφαλή στην ένδειξη της φιάλης. 
Τραβήξτε προς τα πάνω και στη συνέχει πιέστε προς τα κάτω για να γεμίσετε τη φιάλη. Ανακινήστε ελαφρά τη φιάλη πριν τη χρήση. 
Χρησιμοποιήστε 1 δόση SmartDose για κάθε 500ml νερού. Ψεκάστε το προϊόν σε ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι και καθαρίστε την 
επιφάνεια. Επαναλάβετε σε περίπτωση έντονων ρύπων.
Καθημερινός καθαρισμός με κουβά: Γεμίζετε τον κουβά με νερό. Στρέψτε την κίτρινη κεφαλή στην ένδειξη του κουβά και τραβήξτε 
προς τα πάνω. Στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το προϊόν, ενώ ο κουβάς γεμίζει με νερό. Χρησιμοποιήστε 1 
δόση SmartDose για κάθε 5L νερού σε κουβά. Καθαρίστε την επιφάνεια. 
Σημαντικό: Να μη χρησιμοποιείται σε ευαίσθητες στο νερό επιφάνειες (π.χ. μη προστατευμένο ξύλο) Ελέγξτε τη συμβατότητα των 
υλικών σε μια μικρή αθέατη πλευρά, πριν τη χρήση. 

Δοσολογία Αριθμός ψεκαστήρων Αριθμός κουβάδων

Φιάλη με 500ml νερό, 1% 280 Κουβάς με 5L νερό, 0,3%   100
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