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Univerzális tisztítószer koncentrátum

Termékleírás
Alkoholos tisztítószer, magas koncentrátumú, mindenfajta vízálló felület napi
tisztítására.

Legfontosabb tulajdonságok
•   pH-semleges
•   Kellemes illatú, egyedi, szabadalmazott O.N.T. szagsemlegesítő technológia
•   Gyors hatás, gyors száradás
•   Felületaktív anyagokat és alkoholt tartalmaz

Előnyök
•   Biztonságosan használható a legtöbb vízálló kemény felületen
•   O.N.T. szabadalmaztatott szagsemlegesítési technológiával, mely nem csak

elnyomja a kellemetlen szagmolekulákat, hanem hatástalanítja is azokat
•   Gyorsan, csíkmentesen szárad
•   Alkalmas felmosáshoz

Használati útmutató
A termék csak Quattro Select adagolórendszerrel használható. A terméket
automatikusan és pontosan hígítja a Quattro Select rendszer és garantálja a teljes
biztonságot és kontrollt. A rendszer képes nagy áramlású adagolásra (vödrös hígítás),
illetve kis áramlású adagolásra (szórófejes alkalmazáshoz). Alkalmas
felmosórendszerekben való felhasználásra, valamint az egyéb felületek tisztítására is.

Szórófejes alkalmazás:
1.  Permetezze a törlőkendőre, majd törölje át a tisztítandó felületet.
2.  Makacs szennyeződés eltávolításához használjon szivacsot.
3.  A törlőkendőt vagy törlőruhát öblítse, vagy cserélje gyakran

Vödrös tisztítás:
1.  Vigye fel a szert ronggyal/szivaccsal, vagy moppal.
2.  Makacs szennyeződés eltávolításához használjon szivacsot.

Nedves mopos/felmosós tisztítás:
1.  Az oldatot törlőrongy, szivacs vagy felmosó segítségével vigye fel a tisztítandó

felületre, majd távolítsa el a szennyezett oldatot.

Adagolás:
Szórófejes alkalmazás: 2%. Vödrös alkalmazás: 0.2% (könnyű szennyeződéseknél), 0.4%
(erős szennyeződéseknél) A megfelelő adagolással és hőmérséklettel költséget
takaríthat meg, és minimálisra csökkentheti a környezetre gyakorolt hatást.
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*Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója
véleményét a pontos adagolást illetően.
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Technikai adatok
Megjelenés: Tiszta, kék folyadék
pH érték (töményen): ≈ 6
pH-érték (használatban): ≈ 7
Relatív sűrűség (20°C): ≈0.99 g/cm³
A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com.
Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.
Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott.

Termékkompatibilitás
Ne használja vízérzékeny felületeken (pl. kezeletlen fa, parafa). A termék használata előtt tesztelje a termék kompatibilitását egy kisebb,
kevésbé látható felületen.

Környezetvédelmi információ
A termékben található felületaktív összetevők az EU EK 648/2004. sz. jóváhagyásának megfelelően biológiailag lebomlók.

Elérhető kiszerelések
A TASKI Sprint Sprint 200 Quattro Select elérhetó  2x2.5L-es kiszerelésben.
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