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Sprint 200 Pur-Eco SmartDose®

Universele interieur / glasreiniger – concentraat in
SmartDose®
Omschrijving
Dagelijkse universele interieur / glasreiniger op alcoholbasis voor het streeploos
reinigen van waterbestendige harde oppervlakken. Het slimme SmartDose (SD)
concept maakt het mogelijk om makkelijk, veilig en accuraat geconcentreerde
producten te doseren. Sprint 200 Pur-Eco SD bevat oppervlakte-actieve stoffen van
plantaardige oorsprong, om de impact op het milieu te minimaliseren en een veiliger
gebruik te waarborgen. Sprint 200 Pur-Eco SD voldoet aan alle criteria van het EU
Flower ecolabel.
Eigenschappen
• pH-neutraal
• Snelwerkend
• Op basis van alcohol en oppervlakte-actieve stoffen van plantaardige oorsprong
• Frisse geur
• Het SmartDose systeem maakt het mogelijk eenvoudig, nauwkeurig en veilig super
geconcentreerde producten te doseren
Voordelen
• Geschikt voor gebruik op waterbestendige harde oppervlakken, inclusief ramen,
spiegels, geglazuurde keramische en kunststof oppervlakken
• Laat geen strepen achter
• Uitstekende verwijdering van vingertasten, en licht aangekleefd vuil
• Laat een aangename geur achter in alle gereinigde ruimten
• Handige en gecontroleerde dosering door het SmartDose systeem
Gebruiksaanwijzing
Een juiste dosering bespaart kosten en zorgt voor een minimale impact op het milieu.
Het SmartDose doseersysteem kan worden gebruikt voor een gecontroleerde dosering
in sproeiflacons of emmers.
Dosering:
Sprayreiniging: 1% in sproeiflacons met 500 ml water
Emmerreiniging: 0,3% in emmers met 5L water
Sprayreiniging:
Vul de sproeiflacon met 500 ml water. Draai de gele kop naar fles positie en trek de
knop volledig omhoog; vervolgens volledig naar beneden duwen en laat product in de
flacon lopen. Gebruik 1 SmartDose dosering per 500 ml water.
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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.
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Emmerreiniging:
Start het vullen van de emmer met water. Draai de gele knop naar de emmer positie en trek de knop volledig omhoog; vervolgens volledig
naar beneden duwen en laat product in de emmer lopen. Gebruik 1 SmartDose dosering per 5L water in de emmer.
Toepassing:
1. Sprayreiniging: De oplossing op een vochtige doek vernevelen en reinigen. Een spons gebruiken om hardnekkige vervuilingen te
verwijderen. De doek regelmatig spoelen of vervangen.
2. Emmermethode: Oplossing aanbrengen met een doek/spons of mop en reinigen. Een spons gebruiken om hardnekkige vervuilingen te
verwijderen.
Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, blauw gekleurde vloeistof
pH waarde (onverdund): ≈ 7
pH waarde in oplossing: ≈ 8
Relatieve dichtheid (20°C): ≈ 0.99 g/cm³
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.
Veilig gebruik
Niet gebruiken op water gevoelige oppervlakken / materialen, bijvoorbeeld onbehandeld hout of kurk. Test vóór gebruik de
materiaalbestendigheid op een onopvallende plaats.
Milieu-informatie
TASKI Sprint 200 Pur-Eco is gecertificeerd met de licentie DK/020/006, als product dat voldoet aan de criteria van het EU-Ecolobel voor een
milieuvriendelijk product. De oppervlakte-actieve stoffen in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de richtlijnen
van de EU Detergentenverordening, EG 648/2004.
Beschikbare verpakkingen
TASKI Sprint 200 Pur-Eco SD is beschikbaar in een 1x1.4L SmartDose verpakking.
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