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TASKI Sani Clonet
Preparat do mycia toalet.

Opis
TASKI Sani Clonet jest gotowym do użycia preparatem do usuwania osadów 
kamienia wapiennego i innych zanieczyszczeń z muszli klozetowych i pisuarów. 
Dzięki wysokiej lepkości i specjalnej kompozycji związków kwasowych i powie-
rzchniowo czynnych preparat doskonale przylega do mytych, pochyłych/pionowych 
powierzchni, szybko i skutecznie usuwając zanieczyszczenia (zwłaszcza osady 
kamienne).

Cechy
•   produkt na bazie kwasów;
•   doskonale przylega do pochyłych/pionowych powierzchni, przez co wydłuża
    się czas reakcji z zanieczyszczeniami i zwiększa efektywność mycia;
•   skutecznie usuwa zanieczyszczenia - zwłaszcza osady kamienne;
•   bezpieczny dla nieuszkodzonych powierzchni sanitarnych wykonanych
    z porcelany i glazury;

Właściwości
Postać:     czerwona ciecz
Gęstość w 20°C:    ok. 1,06 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C):   ok. 0,7

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

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 0,75L, kanister 5L.

Dozowanie
Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

Zastosowanie
Spłukać wodą muszlę/pisuar, nanieść preparat na myte powierzchnie (szczególnie 
pod i wokół obrzeży muszli/pisuaru), pozostawić preparat na 5 - 10 minut do zadzia-
łania, wyszorować powierzchnie przy pomocy szczotki i spłukać wodą.
W przypadku wyjątkowo silnych zanieczyszczeń wydłużyć czas działania preparatu 
do 1 - 2 godzin.

Uwaga: Nie stosować preparatu w przypadku powierzchni wrażliwych na działanie 
kwasów np.: marmur, powierzchnie cementowe, emalia. Natychmiast usunąć jakoą-
kolwiek kroplę albo zachlapanie z powierzchni i spłukać ją wodą. Nie mieszać prepa-
ratu z innymi preparatami, zwłaszcza alkalicznymi, zawierajacymi aktywny chlor. 
Produkt można stosować na powierzchniach wykonanych z porcelany i glazury.
W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powie-
rzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

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



TASKI Sani Clonet

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

Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach,
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5ºC i w wysokich tempera-
turach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości
24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

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