
Sprint 200 Pur-Eco SD
Skoncentrowany uniwersalny preparat do mycia  
wodoodpornych powierzchni

Wprowadzenie do Pur Eco
 

Wszystkie formuły preparatów zapewniają minimalne dozowanie, czym 
ograniczają wprowadzanie substancji chemicznych do środowiska. Produkty 
są dostarczane w opakowaniach w pełni podlegających recyklingowi.



 



Opis produktu
  Wysoce skoncentrowany preparat na bazie alkoholu, przeznaczony do 

codziennego mycia szklanych i wodoodpornych powierzchni (np.: okna, lustra, 
szkliwiona ceramika), jak również powierzchni z tworzyw sztucznych. 
Dzięki innowacyjnemu pojemnikowi SmartDose zawsze pozwala na łatwe, 
bezpieczne i dokładne dozowanie skoncentrowanych produktów.

  TASKI Sprint 200 Pur Eco SD dzięki specjalnej kompozycji związków  
powierzchniowo  czynnych pochodzenia naturalnego zapewnia większe  
bezpieczeństwo dla  użytkowników i ma mniejszy wpływ na środowisko naturalne.
 

Właściwości
  Preparat neutralny chemicznie, uniwersalne zastosowanie
  Szybkoschnący
  Skuteczne działanie przy niskim stężeniu dzięki specjalnej kompozycji związków

powierzchniowo czynnych oraz alkoholi;
   Wygodne i kontrolowane dozowanie poprzez system SmartDose

  Odpowiedni do mycia różnych wodoodpornych powierzchni np.: okna, lustra, 
szkliwiona ceramika, jak również powierzchnie z tworzyw sztucznych. 
  Pozostawia powierzchnie bez smug i odcisków palców.
   Pozostawia świeży zapach na wyczyszczonych powierzchniach.
  System SmartDose pozwala na łatwe, bezpieczne

i dokładne dozowanie skoncentrowanych produktów. 
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Pełnia wymagania odnośnie produktów ekologicznych EU „Flower”.

Firma Diversey jest bardzo aktywnie zaangażowana w ochronę środowiska, 
produkuje preparaty zgodne z normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
gwarantując jakość, skuteczność i bezpieczeństwo.

produkt przyjazny środowisku, pozytywnie zaopiniowany zgodnie z wytycznymi 
odnośnie ekologicznych produktów - EU „Flower” oraz  Nordic Swan.

Korzyści

TASKI
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Właściwości

Wygląd przejrzysta, niebieska ciecz

Gęstość w 20°C 0.99

pH koncentratu 5.5 – 6.5

Produkt Opakowanie SKU

Sprint 200 Pur-Eco SD 1x1.4L 7520062

Keep away 
from children.

Do not mix 
with other
products.

Warunki przechowywania

Szczegółowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Magazynować w oryginalnych opakowaniach. Nigdy nie stawiać dnem do góry. Należy unikać skrajnych temperatur.

Informacje ekologiczne

Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie są zgodne z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 648/2004 w s prawie detergentów.

Keep away
from children.

Do not mix with
other products .

Avoid inhaling
sprayed product.
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Sposób użycia
Dozowanie: Dokładne dozowanie pozwala redukować koszty oraz zmniejsza wpływ na środowisko. Kontrolowany system
dozowania SmartDose może być dozowany do butelek ze spryskiwaczem oraz wiader.





 
 Important: Do not use on water-sensitive surfaces/materials (e.g. unsealed wood or cork). Test material compatibility in a small, 
inconspicuous place before use.

Zastosowanie
Butelka ze spryskiwaczem: Butelkę ze spryskiwaczem (500 ml) napełnić wodą. Ustawić żółte pokrętło w pozycji butelka następnie 
wyciągnąć je  do góry, wcisnąć do oporu aby zadozować produkt do butelki. Stosować jedną dozę na butelkę 500 ml. Natrysnąć 
produkt bezpośrednio na ścierkę i wyczyścić powierzchnię. W przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć.

  

Wiadro:  Do wiadra nalać niewielką ilość wody. Ustawić pokrętło regulacyjne w pozycji wiadro następnie wyciągnąć je do góry, 
wcisnąć do oporu aby zadozować produkt. Uzupełnić wiadro wodą do poziomu 5 litrów. Stosować jedną dozę na wiadro 5L.
Wyczyścić powierzchnie. 

Liczba napełnieńDozowanie
Butelka 500ml stężenie (1%)
Wiadro 5L stężenie (0.3%)

kacji produktu.
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Produkt przyjazny środowisku...
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