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Silny preparat do czyszczenia muszli klozetowych 
i pisuarów

TASKI Sani WC Premium jest silnym preparatem w postaci aktywnej piany przeznaczo-
nym do codziennego lub okresowego (gruntownego) czyszczenia sanitariatów. Produkt 
został opracowany na bazie kwasu solnego. Skutecznie usuwa osady wapienne, rdzę 
i inne zanieczyszczenia z pisuarów i muszli klozetowych. Usuwa nieprzyjemne zapachy.

Cechy

Sposób użycia

Dozowanie

 

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec 
zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Właściwości

Postać:                                                    przejrzysta, bezbarwna ciecz
pH (koncentrat, 20°C):                         < 2
Gęstość (20°C):                                     ≈1.10

•   produkt na bazie kwasu solnego;
•   aktywna piana doskonale przylega do czyszczonych powierzchni;
•   odpowiedni aplikator umożliwia łatwe nanoszenie w trudno dostępnych miejscach;
•   szybko i skutecznie usuwa plamy, rdzę i osady kamienne z muszli klozetowych
     i pisuarów;
•   w celu uzyskania odpowiedniej wydajności przy czyszczeniu większych zabrudzeń
    należy wydłużyć czas kontaktu;

Czyszczone powierzchnie muszli klozetowych i pisuarów spłukać wodą, obniżyć lustro wo-
dy przy pomocy specjalnej mopki. Spryskać mopkę aktywną pianą i rozprowadzić produkt 
pod obrzeże muszli, wokół muszli oraz na miejsce wypływu strumienia wody.  Produkt po-
zostawić do zadziałania na 30 sekund, po czym powierzchnie oraz mopkę spłukać czystą 
wodą, usunąć wszelkie pozostałości piany.

Uwaga: Nie stosować preparatu w przypadku powierzchni wrażliwych na działanie kwasów 
np.: marmur, emalia, fuga. Natychmiast usunać jakąkolwiek kroplę albo zachlapanie z po-
wierzchni i spłukać ją wodą. Nie mieszać preparatu z innymi preparatami, zwłaszcza alka-
licznymi, zawierającymi aktywny chlor. Produkt można stosować na powierzchniach wyko-
nanych z porcelany i glazury. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu 
na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym 
miejscu.

Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej.

https://cleanmed.com.pl/pl/producer/DIVERSEY-USA/4
https://cleanmed.com.pl/pl/producer/TASKI-USA/3
https://cleanmed.com.pl/Taski-Sani-Wc-Premium-Bardzo-Mocny-Preparat-Do-Czyszczenia-Sanitariatow
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Silny preparat do czyszczenia muszli klozetowych 
i pisuarów

Postępowanie z odpadami

Okres trwałości

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć 
w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzić do kanalizacji. 
Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej fimie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie 
wodą i przeznaczyć do recyklingu.

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu)

Dostępne opakowania handlowe

TASKI Sani WC Premium                                           2x5L (kanister)

Sposób użycia, cd.

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia produktu, dostosowany do Państwa potrzeb, 
określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpo-
wiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5ºC i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od zródeł 
ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Sani WC Premium ubocznych
skutków  stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują 
się w karcie charakterystyki.
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