
SANET tasonil

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozowanie zgodnie
z zastosowaniem i
stopniem zabrudzenia.
Stosować się do
poniższych instrukcji.

Czyszczenie
serwisowe: Przetrzeć
na mokro lub zwilżyć
powierzchnię czystą
ścierką i spłukać.
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L Ręczne mycie podłogi:
Umyć podłogę czystym
mopem. 
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L Otwarte powierzchnie

podłogowe: Może
być stosowany
do czyszczenia
maszynowego. 
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uporczywe
zabrudzenia,
czyszczenie toalet:
Stosować bez
rozcieńczania.
Pozostawić płyn na
kilka minut. Obficie
spłukać czystą wodą. 
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c. Zwilżyć połączenia
płytek przed
zastosowaniem
nierozcieńczonego
produktu.

Środek do gruntownego i codziennego mycia sanitariatów
■ Najwyższa skuteczność ■ Długotrwały zapach ■ Gęstość

Profil produktu
■ SANET tasonil ma bardzo silne właściwości czyszczące na wszystkich rodzajach zabrudzeń występujacych w obszarach

sanitarnych. Wykazuje szczególnie efektywne działanie w usuwaniu kamienia i osadów po mydle.
■ Gęsta konsystencja produktu SANET tasonil przyczynia się do szybkiego i całkowitego usuwania zabrudzeń nawet z

powierzchni pionowych.
■ SANET tasonil może być używany w roztworze nawet 0,125% do codziennego utrzymania czystości.
■ SANET tasonil jest produktem przyjaznym dla powierzchni, który w szybkim czasie nadaje połysku wszystkim

powierzchniom oraz pozostawia długo utrzymujący się, świeży zapach.
■ Zawiera inhibitory korozji dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników.

Miejsce aplikacji
■ Nadaje się do wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów w obszarach sanitarnych i kąpielowych, jak np.

płytki, chromowana armatura, porcelana, stal nierdzewna, anodyzowany metal, plask, kamionka, itp. Nie stosować
na kamieniu naturalnym (np. marmur), emalii i innych powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713121  10 x 1 L
Kod produktu 406153  1 x 10 L

Wartość pH 0
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