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Kirjeldus
Alkoholi sisaldav üldpuhastusvahend vett taluvate kõvade pindade igapäevaseks hooldus-
koristuseks.

 

Põhiomadused
• neutraalne töölahuse pH;
• meeldiv neutraalne lõhn koos patendeeritud O.N.T. lõhnaeemaldus tehnoloogiaga;
• kiire toime- ja kuivamisajaga;
• setest ainetest;

Eelised
• ohutu kasutamiseks peaaegu kõigil veekindlatel pindadel;
• O.N.T. tehnoloogia neutraliseerib halva lõhna molekulid; tänu sellele tugevdab enda

meeldivat aroomi;
• kuivab kiiresti jälgi jätmata;
• sobilik märgkoristuse korral;
• testitud sõltumatute laborite poolt lennukites kasutamiseks;

Kasutusjuhend 

Doseerimine: 
TASKI Sprint 200 on saadavalerinevates pakendites ja on doseeritav kas käsitsi (stan-
dartne kontsentraat) või läbi meie doseerimissüsteemide (J-Flex või QuattroSelect). 
Õige doseering säästab kulusid ja minimeerib keskkonnamõjusid.  

Kasutamine

Pihustusmeetod:
• pihustage toote valmislahus niiskele lapile ja pühkige pind;
• kasutage svammi tõrksate plekkide puhul;

• loputage- või vahetage regulaarselt puhastuslappi;

Ämber:
• kandke toote valmislahus pinnale kasutades svammi, lappi või moppi ja pühkige 

pind;
• kasutage svammi tõrksate plekkide puhul;

Märgkoristus:
• kandke toote valmislahus pinnale kasutades moppi ja seejärel korjake must pesul-

ahus kokku
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Tehnilised andmed 

Platform Kirjeldus/Pakend Pihustipudel Ämber Väljanägemine
Ph, lahjen-
damata

Ph, 
töölahus

Suhteline 
tihedus 
(20°C)

Standard 
kontsentraat Sprint 200 6x1L, 2x5L, 

1x10L and 1x200L 27.5-40 ml (5.5-8%) / 500  ml 15-25 ml (0,3-0,5%) / 5  L Selge, sinine
vedelik

8 7 0,985  
g/cm³

 J-Flex ®

Sprint 200 J-Flex 1  x 1,5 L 150 x 500  ml (2%) 75 x 5  L (0,4%) Selge, sinine
vedelik

6.2 7 0,99 g/cm³

Quattro 
Select ® Sprint 200 QS 2  x 2,5 L 2% 0.2% (kergelt saastunud)

0.4% (raskelt saastunud)
Selge, sinine 
vedelik

6.2 7 0,99 g/cm³

Väljatoodud andmed on antud toote kohta tüüpilised ja ei ole spetsi siooniks. Käsiti doseerimiseks on saadaval eraldi pumbad. 
Samuti on saadaval toote jaoks tühjad pihustipudelid.

  

Kasutusohutus ja säilitamine 
Täielik informatsioon toote ohutu käitlemise ja hävitamise kohta on toodud eraldi ohutuskaardil mis on kättesaadav aadressil 
https://sds.diversey.com. 
Säilitada suletud originaalanumates, eemal päikesevalgusest ja kaitstuna temperatuuri kõikumiste eest. 

Toodete kokkusobivus 
Mitte kasutada ainet vett mittetaluvatel pindadel nagu katmata puit ja kork. Soovitatav oleks enne koristust testida aine sobivust 
pindadega.

 

Keskkonnainfo 
Tootes kasutatavad pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt EL Puhastusvahendite Regulatsioonile EC 648/2004.

Kinnitus 
TASKI Sprint 200 (standardlahus) on sobilik kasutamiseks lennukites; testitud ja heakskiidetud SMI Inc. poolt, Miami-Florida- USA 
dokumendi number N° 1511-390B vastavalt AMS 1550B, Puhastusvahend, Veepõhine, Lennuki salong, Kõvad pinnad.
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