
T Sani Calc free

Avkalkningsmedel för hårda syratåliga ytor utan färg
och parfym

Produktbeskrivning
Avkalkningsmedel för hårda syratåliga ytor. Löser snabbt upp kalkavlagringar från
syratåliga ytor. Kapsyl med vinklat hål för enkel applicering.

Produktegenskaper
•   Goda rengöringsegenskaper
•   Snabbverkande
•   Effektiv avkalkningsförmåga
•   Innehåller inte parfym eller färg
•   Miljömärkt med Nordic Ecolabel (Svanen)

Produktfördelar
•   Avlägsnar kalkavlagringar fort
•   Perfekt formulerad för avkalkning av golv, väggar och andra ytor i badrummet

Bruksanvisning
Dosering:
Sani Calc free skall späddas.
Dosering: 10 ml  / 5L (0,2%), öka dosering vid behov max 2%. Rätt dosering ger
kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

Dosera produkten direkt i en vattenfylld hink. Applicera rengöringslösning på aktuell
yta, låt verka en liten stund och skura sedan ytan. Skölj mycket noggrant med vatten
och torka torrt. Bearbeta svårare fläckar med lämpligt redskap.
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*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.



T Sani Calc free

Teknisk information
Utseende: Klar, färglös vätska
Lukt: Produktspecifik
pH koncentrat: ≈ 2
pH brukslösning: ≈ 2.2
Relativ densitet (20°C): 1.05 g/cm³
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Endast för professionell användning.

Att beakta
Får inte blandas med klorbaserade produkter. Använd inte pa syrakänsliga ytor t.ex. marmor, terrazzo, travertine eller andra kalkrika
material. Testa materialets beständighet före användning på en liten undanskymd yta. Ta omedelbart bort eventuella stänk på
syrakänsliga ytor med en fuktig trasa och skölj noga. Skölj kromade kranar noggrant.
Vid avkalkning av oglaserade ytor skall de först blötas igenom med vatten.

Miljöinformation
Sani Calc free är miljömärkt med Nordic Ecolabel. Alla tensiderna i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt Tvätt- och
rengöringsmedelsförordningen EC 648/2004.

Tillgängliga förpackningsstorlekar
Sani Calc free finns i 6x1L. Tomma sprayflaskor och tillhörande spraymunstycke finns också tillgängliga. Doseringspumpar finns tillgängliga
för manuell dosering.
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