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TASKI Sprint Spit�re Spray
Preparat ogólnego stosowania.

Opis

Cechy
•  bardzo dobre właściwości emigujące
•  formuła oparta na składnikach alkalicznych oraz rozpuszczalnikach
•  pozostawia świeży, przyjemny zapach
•  Bez spłukiwania, nie pozostawia smug
•  równocześnie usuwa zanieczyszczenia tłuszczowe jak i inne trudne do usunięcia 
plamy
•  butelka 0,75l z głowicą spieniającą

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniu: Karton (6x butelka 750ml)
Dozowanie: Preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać

E5c
Preparat do większości powierzchni odpornych na alkalia. Specjalny dobór skład-
ników preparatu, substancji myjących i rozpuszczalników powoduje, szybkie
i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń mineralnych, plam z tłuszczów jadalnych
oraz zanieczyszczenia ropopochodne. Preparat jest szczególnie skuteczny do
usuwania zanieczyszczeń takich jak: tusz, atrament, �amastry, tusz z długopisów
szminka, czarne smugi po obuwiu, osady z dymu tytoniowego, plamy z tłuszczu
oraz inne trudne do usunięcia zanieczyszczenia.

Właściwości
Postać:      jasnoniebieska ciecz
Gęstość (20°C)     ok. 1,016 g/cm³
pH (koncentrat, 20°C)    ok. 12,0

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

Mycie powierzchni
Metoda natryskowa: Nanieść bezpośrednio na powierzchnię. Pozostawić na 
powierzchni przez krótką chwilę, aby produkt mógł zadziałać. Jeżeli jest to koniec-
zne szorować, następnie wytrzeć do sucha.
UWAGA: Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na alkalia, powierzchniach
malowanych, aluminium. 
Nie stosować do powierzchni mających kontakt z żywnością. W celu wyeliminowan-
ia niekorzystnego wpływu preparatu na czyszczoną powierzchnię (np. przebarwie-
nia), przed użyciem zaleca się wykonanie testu preparatu na niewielkim kawałku 
powierzchni, w mało widocznym miejscu. Preparat przeznaczony do profesjonalne-
go stosowania.
UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób
użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel
handlowy.



TASKI Sprint Spit�re Spray

Postępowanie z odpadami

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%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do 
utylizacji specjalistycznej �rmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do 
recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowa-
niach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wyso-
kich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.

Okres trwałości
2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu)

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Sprint
Spit�re Spray, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowa-
nia z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Środki ostrożności


