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TASKI Sani Calc
Detartrant periodic pentru grupuri sanitare

Descrierea produsului
TASKI Sani Calc este un detartrant puternic pentru suprafeţele rezistente la
acizi. Dizolvă rapid depunerile de calcar de pe suprafeţele rezistente la acizi,
capacul fiind prevăzut cu un orificiu unghiular, pentru aplicare convenabilă.

Proprietăţi de bază
• Produs pe bază de acid fosforic
• Conţine un inhibitor de coroziune
• Acţiune rapidă

Avantaje
• Capacitate ridicată de dizolvare, chiar şi a celor mai persistente depuneri de

calcar
• Agresivitate redusă faţă de suprafeţe
• Adecvat detartrării pardoselilor de gresie, a faianţei de pe pereţi, a obiectelor

sanitare emailate

Instrucţiuni de utilizare
Dosage:
Depuneri uşoare sau moderate: 100ml � 1l pentru 10l soluţie (1-10% /

1:100-1:10).
Depuneri masive: Creşteţi concentraţia până la 20%.

Aplicare:
Dozaţi preparatul într-o găleată umplută cu apă. Aplicaţi soluţia pe suprafaţă,
permiteţi să acţioneze un timp scurt şi frecaţi suprafaţa. Clătiţi suprafaţa cu apă
din abundenţă şi ştergeţi până la uscare. Trataţi depunerile persistente cu un
pad corespunzător.

Important:
A nu se amesteca soluţia cu produse clorinate. A nu se utiliza pe suprafeţe
sensibile la acizi, precum marmura, travertinul, mozaicul şi alte suprafeţe
calcaroase. Testaţi rezistenţa materialului la acizi înainte de utilizarea
preparatului. Când îndepărtaţi depunerile de calcar, pre-umeziţi suficient
chiturile cu apă. Eliminaţi imediat soluţia de acid de pe suprafeţele sensibile şi
clătiţi bine cu apă. Clătiţi bine accesoriile cromate din grupurile sanitare, pentru
a preveni deteriorarea acestora.

Date tehnice
• Aspect: lichid limpede, de culoare roşie
• Densitate relativă [20°C]: 1.11
• pH (conc.): 0.5 � 1.0
• pH (în uz): 2.2 +/- 0.5 la diluţie 1%

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţie şi nu trebuie interpretate ca
specificaţii de calitate.
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Informaţii despre manipulare şi depozitare în siguranţă
Manipulare în siguranţă:
Informaţii complete referitoare la clasificarea preparatului concentrat, manevrarea şi îndepărtarea în siguranţă a
acestuia, în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH), se regăsesc în Fişa cu Date de Securitate,
disponibilă separat.
Exclusiv pentru utilizatorii profesionişti.

Informaţii despre depozitare:
Păstraţi produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme.

Data de minimă durabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei inscripţionată pe ambalaj, în condiţiile menţionate.

Aprobări
Produsul a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe baza unei evaluări de risc toxicologic de către
Departamentul Global de Securitate a Produselor (GPS) din cadrul Centrului Global al grupului Diversey, prin
avizul nr. R60079 (FM004463-1), fiind declarat ca sigur în utilizarea normală conform destinaţiei şi a
instrucţiunilor de folosire.

Informaţii ecologice
Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului European al Detergenţilor
648/2004/EC, surfactanţii utilizaţi în compoziţia acestui preparat îndeplinind condiţiile de biodegradabilitate
finală, conform anexei III la Regulament.

Ambalare
Codul articolului Dimensiunea ambalajului Tipul ambalajului
G11708 6 x 1 L Flacon din plastic
G12011 2 x 5 L Bidon din plastic


