
SANET tasanit

Technische informae

Gebruik en dosering

Doseren volgens
toepassing en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instruces.

Onderhoud:
Het oppervlak
schoonvegen met
een schone doek en
voldoende naspoelen.
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reinigen: Het
oppervlak
schoonvegen met
een schone nae of
vochge doek.
Open
vloeroppervlakken:
Geschikt voor
gebruik in
schrobzuigautomaten.
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toiletreiniging:
Onverdund gebruiken.
De oplossing enkele
minuten laten
inwerken.Overvloedig
spoelen met zuiver
water.
Tegelvoegen nat
maken voor u het
product onverdund
gebruikt.

Grondige sanitair en onderhoudsreiniger
■ Krachg ■ Materiaalvriendelijk ■ Kleurvrij

Productprofiel
■ SANET tasanit is geschikt voor het dagelijks onderhoud en grondige reiniging in sanitaire ruimtes.
■ SANET tasanit, prijsgunsg en zonder kleurstof hee een  zeer krachge maar materiaalvriendelijke formule. Het

zorgt bij reiniging voor het behoud van de materialen.
■ SANET tasanit is efficiënt en zuinig in gebruik.  Snelle werking en aangenaam in gebruik.

Toepassingsgebied
■ Geschikt voor alle zuurbestendige oppervlakken in het sanitair, zoals tegels, chroomwerk, RVS, porselein, stenen,

rubbertegels enz.
■ Niet geschikt voor zuurgevoelige oppervlakken zoals natuursteen (bv. marmer ) , glazuur, enz.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor bijkomende informae zie veiligheidsinformaeblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Verpakking

Arkelnr. 713118  10 x 1 L
Arkelnr. 404643  1 x 10 L

pH-waarde 1

Uw vertrouwde partner
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