
T Sani Degrafoam

Skummade alkaliskt sanitetsrent

Produktbeskrivning
Sani Degrafoam är ett högskummande alkaliskt sanitetsrent för WC och våtrum.
Passar idealisk för avfettning och rengöring av utrymmen som duschar, toaletter m.m.

Produktegenskaper
•   Alkalisk, rengör och avfettar
•   Tar bort lättare kalk
•   Högskummande
•   Säker att använda
•   Används i kombination med skumspruta
•   Miljömärkt med Nordic Ecolabel (Svanen)

Produktfördelar
•   Utmärkt för daglig rengöring och avfettning av alla vattentåliga ytor i

sanitetsutrymmen som väggar, duschar, golv etc.
•   Används med skumspruta, produkten läggs snabbt och enkelt
•   Stabilt skum som kan ligga kvar på väggar etc. och verka lång tid
•   Moderat pH gör att produkten är skonsam för användaren

Bruksanvisning
Dosering:
Sani Degrafoam skall spädas. Lätt smuts: 5%. Öka till max 10% vid hårt smuts.
Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

Användning:
1.  Fyll produkten i skumsprutan vilken späder produkten genom dysan.
2.  Lägg ut skummet och låt verka 5-10 minuter.
3.  Om det är nödvändigt, använd en passande rondell för att ta bort svårt

nedsmutsade ytor.
4.  Skölj därefter med rent vatten.
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*Denna dosering gäller vid optimala förhållande, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.



T Sani Degrafoam

Teknisk information
Utseende: Klar, färglös vätska
Fräsch doft
pH koncentrat: ≈ 9
pH brukslösning: ≈ 9.5
Relativ densitet (20°C): 1.10 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 ej blandas med produkter som innehåller klor eller andra kemiska produkter. Testa materialets beständighet före användning på en
liten undanskymd yta.

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

Tillgängliga förpackningsstorlekar
Sani Degrafoam finns i 2x5L.
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