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Produktbeskrivning
Alkoholbaserat allrent för daglig interiörrengöring av alla vattentåliga ytor.  
Lämnar inga rester. Innehåller färg och parfym.

Produktegenskaper
• pH-neutralt
• Fräsch doft
• Verkar snabbt
• Baserat på en effektiv kombination av alkohol och tensider
• Kan användas för interiörrengöring och golvrengöring

Produktfördelar
• Säkert att använda
• Lämnar kvar en trevlig och fräsch doft
• Torkar snabbt utan att lämna rester
• Ekonomisk och effektiv även vid låg dosering
• Kan användas för fukt- och våtmoppning

Bruksanvisning

Dosering:
Sprint 200 skall spädas. För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk 
information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

Användning:

Ytor ovanför golvet:
Spraymetoden: Dosera produkten i en sprayflaska fylld med vatten. Spraya på ytan/ 
fläcken och torka av med en fuktad duk. Skölj ur duken eller byt den regelbundet.
Använd svamp för svår smuts.
Hinkmetoden: Dosera produkten i en hink fylld med vatten. Lägg ut lösningen med en 
duk/svamp och rengör ytan. Använd svamp för svår smuts.

Golv:
Manuellt: Dosera produkten i en hink fylld med vatten. Lägg ut lösningen med  
en mopp och rengör ytan.



Teknisk information

System
Artikelnamn/ 
Förpackning Sprayflaska Hink Utseende pH koncentrat

Relativ
densitet (20°C)

Standard 

TASKI Sprint 200 6 x 1 L
27.5 ml till 500 ml vatten 
(5.5%) öka vid behov för 
kraftig smuts 

30 ml till 10 L vatten (0,3%) klar, blå ≈ 7 0.99 g/cm³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering och kassation för denna produkt ges i ett separat säkerhetsdatablad.  
https://sds.diversey.com/
Endast för professionell användning.
Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer. 

Att beakta
Använd inte produkten på vattenkänsliga ytor eller material såsom obehandlad trä eller kork. Testa materialets beständighet före 
användning på en liten undanskymd yta.

Miljöinformation
Alla tensider i denna produkt är biologiskt lätt nedbrytbara enligt EU direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillämpliga bilagor. 
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