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Påføring og dosering

Doseres i forhold til
påføring og graden
af tilsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Vedligeholdelses
rengøring: aftør
overfladen våd eller
fugtig med en ren klud
og skyl tilstrækkeligt. 
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gulvrengøring: gulvet
moppes med en ren
moppe. 
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kan anvendes
i automatiske
gulvvaskere. 
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fastsiddende smuds,
toiletrengøring:
Anvendes ufortyndet.
Lad opløsningen sidde
i nogle få minutter.
Skyl grundigt efter
med rent vand. 
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c. Pladefuger skal
gennemfugtes, før
produktet anvendes
ufortyndet. 

Intensivt rengøringsmiddel til vedligeholdelse af sanitet
■ Enestående ydelse ■ Fremragende duft ■ Tyktflydende

Produktprofil
■ SANET tasonil har en meget stærk rengøringskraft på alle typer snavs i sanitetsområdet. Særlig effektiv mod

kalkaflejringer, urinsten og aflejringer af kalksæbe.
■ SANET tasonils tyktflydende konsistens fremmer hurtig og fuldstændig rensning selv på lodrette flader.
■ SANET tasonil kan bruges i en koncentration på kun 0,125 % til daglig vedligeholdelsesrengøring.
■ SANET tasonil er et materialevenligt produkt, som hurtigt giver alle overflader en skinnende glans og efterlader en

langtidsvirkende duft.
■ Med korrosionsinhibitor til maksimal brugersikkerhed.

Anvendelsesområde
■ Velegnet til alle syrebestandige overflader på badeværelse og sanitetssektoren såsom fliser, forkromede armaturer,

porcelæn, rustfrit stål, anodiseret metal, plast, stentøj, gummiplader osv. Må ikke bruges på natursten (f.eks.
marmor) eller syrefølsom emalje.

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 713121  10 x 1 L
Ordner No. 406153  1 x 10 L

pH-værdi 0

Deres betroede partner hos Dem selv


