
TASKI®  
Sani Cid Pur-Eco
Surt 
sanitetsrengöringsmedel 

Introduktion till Pur-Eco
Pur-Eco kombinerar prestanda, säkerhet för användaren och 
miljömässigt ansvar.
Alla formuleringar används i låga doseringar, vilket ger minskad 
förbrukning och därmed även minskad negativ påverkan på miljön. 
Förpackningarna är återvinningsbara.
Diverseys kompetens, miljöengagemang och certifiering enligt ISO 
9001, ISO 14001 och ”AISE Charter for Sustainable Cleaning” är 
ytterliga garantier för kvalitet och effektivitet.

Produktbeskrivning
•	 Surt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring av syratåliga 

ytor. Lämplig för alla vattenhårdheter inklusive områden med hårt 
vatten. Specialformulering för effektiv rengöring samtidigt som den 
förhindrar uppbyggnad av kalk.

•	 Sani Cid Pur-Eco är formulerad med en mild och skonsam citronsyra 
för minimal miljöpåverkan och ökad användarsäkerhet.

•	 Sani Cid Pur-Eco är miljömärkt med Svanen och med EU Ecolabel.

Produktegenskaper:
•	 Mild, baserad på citronsyra
•	 Skonsam formulering för maximal användarsäkerhet

•	 Enhetlig, fräsch doft i alla Pur-Eco produkter

Produktfördelar
•	 Naturligt sur för effektiv rengöring och avkalkning även vid hårt 

vatten
•	 Anpassad för användning på kromade och rostfria ytor
•	 Frisk och fräsch citrusdoft
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 Teknisk information

Utseende: klar, röd vätska pH-värde: 1.0 - 2.0

Relativ densitet:  (20°C) 1.05

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Produkt Förpackningsstorlek Artikelnummer

Sani Cid Pur-Eco 6x1L 7520254

Sani Cid Pur-Eco 2x5L 7520253

Lagring

Förvara i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

Miljöinformation

Sani Cid Pur-Eco är miljömärkt med Svanen och med EU Ecolabel.
Tensiderna i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt EG-direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC.
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TASKI® Sani Cid Pur-Eco
Applicering
Spraymetoden:   Fyll en flaska med rent vatten upp till markeringen och dosera produkten. Spraya lösningen på en fuktig 
duk, gärna en mikrofiberduk och rengör ytan. Spraya direkt på fläckar, låt verka och torka av. Byt duk regelbundet.
Hinkmetoden:  Dosera produkten i en vattenfylld hink. Applicera lösningen med en duk, gärna en mikrofiberduk och 
rengör ytan. 
Golvmetoden (våt):  Dosera produkten i en vatten fylld hink. Applicera lösningen med lämplig mopp, gärna av mikrofiber, 
och rengör ytan.
Viktigt: Använd inte produkten på syrakänsliga ytor såsom marmor, terrazzo, betongmosaik, travertin och andra 
kalkhaltiga material. Testa materialets tålighet och reaktion på produkten på en liten undanskymd yta innan användning.

Säker hantering

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt lämnas på separat säkerhetsblad. Endast för professionell användning.

Keep away
from children.

Do not mix with
other products.

Avoid inhaling
sprayed product.
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