
T Sani Calcafoam

Skummande surt sanitetsrent

Produktbeskrivning
Sani Calcafoam är ett högskummande surt sanitetsrent för rengöring och avkalkning
av sanitetsutrymmen. Sani Calcafoam är avsedd för daglig eller periodisk avkalkning
och rengöring av alla installationer i sanitetsutrymmen som klinker, duschar, handfat,
etc.

Produktegenskaper
•   Baserad på metansulfonsyra
•   Högskummande
•   Snabbverkande
•   Används i kombination med skumspruta
•   Skumapplikation garanterar optimal verkningstid på vertikaler/lutande ytor

Produktfördelar
•   Mycket effektiv för avkalkning eller rengöring av alla vattentåliga ytor
•   Passsar bra för rengöring av stora ytor såsom väggar, golv eller andra våtutrymmen
•   Enkel applikation, lätt att använda med skumspruta

Bruksanvisning
Dosering:
Sani Calcafoam skall spädas och används alltid med ett lätt tryck från skumsprutan.
Dosering ställs in på skumsprutan beroende på vattenflöde och vald dysan. Lätt smuts:
1%. Hårt smuts: 15%.
Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

Användning:
1.  Fyll produkten i skumsprutan vilket späder produkten genom dysan.
2.  Lägg ut skummet och låt verka 5-10 min. Låt det ej torka under tiden och om det är

nödvändigt att lägga ut mer skum på ytan.
3.  Om det är nödvändigt, använd en passande rondell för att ta bort svårt

nedsmutsade ytor.
4.  Häll sedan rent, rinnande vatten på hela ytan och skölj ordentligt.
5.  Låt torka.
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T Sani Calcafoam

Teknisk information
Utseende: Klar, blek gul vätska
Produktspecifik
pH koncentrat: < 1
pH koncentrat: ≈ 1.5
Relativ densitet (20°C): 1.07 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
Använd aldrig produkten med klorhaltiga produkter. Använd inte på syrekänsliga ytor (t.ex. marmor, terrazo, etc.). Ta omedelbart bort
eventuella stänk med en fuktig trasa.

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

Tillgängliga förpackningsstorlekar
Sani Calcafoam finns i 2x5L.
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