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Sani Acid
Extra kraftfullt avkalkningsmedel för sanitetsutrymmen

Produktbeskrivning
Kraftfullt avkalkningsmedel för syrartåliga hårda ytor. Löser snabbt upp
kalkavlagringar, urinavlagringar och rostfläckar från syratåliga ytor. Kapsyl med
vinklat hål för enkel applicering.

Produktegenskaper
• Kraftfullt rengörings- och avkalkningsmedel baserat på hög halt fosforsyra
• Innehåller korrosionsinhibitor
• Tar bort både kalk- och urinavlagringar såväl som rostfläckar

Produktfördelar
Kraftigt avkalkande. Tar snabbt bort svåra kalkbeläggningar
Skonsamt mot de ytor som avkalkas
• Effektivt på många olika avlagringar och syralösliga fläckar

Bruksanvisning
Dosering:
Lätta till medelsvåra beläggningar: 100 ml-500 ml till 10 l lösning (1-5% /

1:100-1:20).
Svåra beläggningar: Öka doseringen upp till 20%

Användning
Manuellt: Dosera produkten direkt i en vattenfylld hink. Applicera
rengöringslösning på aktuell yta, låt verka en liten stund och skura sedan ytan.
Skölj mycket noggrant med vatten och torka torrt. Bearbeta svårare fläckar med
lämpligt redskap.
Maskin: Dosera produkten i fylld vattentank på en singelskurmaskin och lägg ut
lösningen. Skura golvet och låt lösningen verka. Skura därefter igen och ta upp
lösningen med en våtsug. Skölj golvet med rent vatten.

Viktigt
Blanda inte lösningen med klorbaserade produkter. Använd inte på syrakänsliga
ytor t ex marmor, terrazzo, travertin eller andra kalkrika material. Testa
syratåligheten först. Vid avkalkning av oglaserade ytor skall de först blötas
igenom med vatten. Avlägsna omedelbart eventuella stänk på syrakänsliga ytor
och skölj noga. Skölj kromade kranar noggrant.

Teknisk information
• Utseende: Klar, färglös vätska, oparfymerad
• Densitet: 1.21
• pH koncentrat: 0.4 � 0.9
• pH brukslösning: 1.9 +/-0.5 (1:100)

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.
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Skyddsföreskrifter och lagring
Säkerhetsföreskrifter:
Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå I särskilt Säkerhetsdatablad.
Produkten är avsedd endast för professionell användning.

Lagring:
Förvaras i sluten originalförpackning, utsätts ej för extrema temperaturer.

Förpackningsstorlekar
Artikelnummer Förpackningsstorlek Förpackningstyp
7513086 6 x 1 l Plastflaska


