TASKI Sprint Glass QS
Geconcentreerde universele glas/ interieurreiniger

Productomschrijving
Hooggeconcentreerde reiniger voor het streepvrij reinigen van glas, spiegels en
andere hoogglanzende oppervlakken. De veilige formule kan gebruikt worden
op alle waterbestendige oppervlakken. Product wordt automatisch en altijd
precies verdund door de QuattroSelect unit en garandeert totale kostencontrole
en veiligheid.

Belangrijke eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•

pH-neutraal
Snelle droogtijd door hoog percentage oplosmiddelen
Speciale mix van reinigers
Fris parfum
Meerdere toepassingen met de QuattroSelect unit
Gebruikt unieke en milieuvriendelijke pouch technologie
QuattroSelect is een afsluitbare unit zonder toegang tot de geconcentreerde
producten

Voordelen
• Geschikt voor waterbestendige harde oppervlakken zoals ramen, spiegels,
geglazuurd
keramiek en plastic oppervlakken.
• Droogt streeploos op
• Verwijdering van vingertasten en andere aangekleefde vervuiling
• Laat een prettige geur na
• QuattroSelect werkt met een krachtige waterstraal voor het vullen van de
emmer en een aangepaste waterstraal voor het vullen van sproeiflacons
• Lichtgewicht QuattroSelect pouches bieden u verpakkingen die minder
milieubelastend zijn
• Maximale veiligheid voor de gebruiker en uw relaties

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Product kan alleen gebruikt worden in de QuattroSelect verdunningsunit.
Voor sproeimethode: 5% / 1:20
Voor gebruik in emmer/schrobzuigmachine: 0.5% (1:200)
Voor installatie van de juiste doseertip zie QuattroSelect unit
installatiebeschrijving
Toepassing:
Draai de gele QuattroSelect knop naar het juiste product en toepassing.
Sproeimethode: plaats de sproeiflacon in de opening aan de voorzijde en vul
de flacon, sproei de oplossing op een pluisvrije doek en reinig oppervlak. Vlek
verwijderen sproei direct op het oppervlak en droog het oppervlak.
Emmermethode: vul de emmer met de vulslang en reinig oppervlak met doek,
laat oplossing inwerken indien nodig.
Belangrijk:
Test materiaal bestendigheid in een kleine onzichtbare hoek voor gebruik.
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TASKI Sprint Glass QS
Technische gegevens
Kleur:
Relatieve dichtheid [20°C]:
pH- puur:
pH in oplossing:

Heldere lichtblauwe vloeistof
0.97
7.0 – 7.5
7.5 +/- 0.5 bij 3.5% verdunning

Boven genoemde gegevens gelden voor normale productie en mogen niet gezien worden als specificaties.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Was en droog handen na gebruik. Bij langdurig gebruik kan huidbescherming noodzakelijk zijn.
Volledige informatie over gebruik en verwijdering van dit product is verkrijgbaar in een apart Materiaal
veiligheidsblad.
Alleen voor professionele gebruikers/ specialisten
Opslaginformatie:
Opslaan in originele verpakking weg van extreme temperaturen
.

Milieu-informatie
De grondstoffen gebruikt in dit product zijn biologisch afbreekbaar volgens de EC reglementen 73/404/EEC en
73/405/EEC en bijlage

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer
7517098

Verpakkingsgrootte
2x2,5 L

Type verpakking
Pouch
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