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Beskrivelse
Kalksæbefjerner til sanitære områder.
Formuleringen fjerner effektivt belægninger fra sæbe og fedt (kalksæber) i
områder med hårdt vand. Produktet er sikkert at anvende på sanitære overflader 
herunder krom og rustfrit stål. Produktet modvirker dannelse af kalk og 
efterlader en frisk duft i badeværelset.

Egenskaber 
•	 Alkalisk rengøringsmiddel med kalkbindende egenskaber
•	 Ideel viskositet sikrer optimal vedhæftning på skrå og lodrette overflader
•	 Sikke at anvende på overflader
•	 Frisk duft

Fordele
•	 Fjerner effektivt kalksæbeaflejringer, hudfedt, kosmetik og sæberester
•	 Længere effekt på skrå/lodrette overflader
•	 Kan anvendes sikkert på intakt porcelæn og glaserede sanitær installationer
•	 Frisk duft

Brugsanvisning
Dosering
TASKI Sani Ami er klar-til-brug og anvendes ufortyndet.

Anvendelse
Fugt overfladen med rent vand, påfør produktet med bløde rilsanhår eller fugtig
skuresvamp. Lad virke kort, rengør med børste/skuresvamp, skyl grundigt med
rent vand og tør af.

Vigtigt
Test materialets følsomhed før brug. Må ikke bruges på syrefølsomme
overflader f.eks. terrazzo, marmor osv.

Tekniske specifikationer

Udseende Klar, lys rød væske

Vægtfylde [20°C] 1.11

pH-værdi 9.5 - 10.0

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses 
som en specifikation.

TASKI Sani Ami
Kalksæbefjerner



Indhold og funktion
Vandig opløsning af MGDA (kalksæbeløsner), citrat 
(kalkbinder), nonioniske tensider (befugtere, fedtløsnere), 
amfotære tensider (befugtere, fedtløsnere), hydrotrop 
(stabilisator), parfume (dufter) og farve (letter doseringen).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og 
opbevaring
Sikkerhedsinstruktion
Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om 
håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug/specialister.

Opbevaring
Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal 
temperatur.

Opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 ºC til 40 ºC.

Holdbarhed
2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer, som indgår i dette produkt, er 
biologisk nedbrydelig i overensstemmelse med forordning 
648/2004 om vaske og rengøringsmidler og tilhørende senere 
ændringer.

Emballagestørrelser

Varenr. Emballage Type

7513239 6x1 ltr. Flasker
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