
 

 

 
 

TASKI Sprint 200 
Alkoholos tisztítószer 
 
 

 

 
Leírás: 
Mindenfajta vízálló felület napi tisztítására. 
 

Tulajdonságai: 

 Gyorsan, csíkosodás nélkül szárad. 

 Hatásosan, mégis kíméletesen tisztít. 

 pH-semleges. 

 Kellemes, friss illatú. 

 Sokoldalúan felhasználható. 

 Környezetkímélő felhasználást biztosít. 
 

Előnyei: 
A TASKI Sprint 200 az alkohol és tenzidek tisztítóhatásának hatékony 
kombinációján alapul. Nagyhatású, ugyanakkor kíméletes tisztítószer. Nem 
tartalmaz a fényes felületeket mattosító anyagokat. Gyorsan, csíkosodás nélkül 
szárad. Igen gazdaságos, mivel már kis mennyiségben is kiváló tisztító hatást 

érhetünk el vele. A TASKI Sprint 200 ideális termék mindenféle vízálló felület 
napi tisztítására. Alkalmazható takarítógépekhez, egytárcsás súrológéphez és 
mophoz egyaránt. 
 

Adagolása: 
Enyhén szennyezett felülethez: 50 ml 10 l vízhez 
 (0,5%-os oldat) 
Közepesen szennyezett felülethez: 100 ml 10 l vízhez  
 (1 %-os oldat) 
Erősen szennyezett felülethez: 300-500 ml 10 l vízhez  
 (3-5 %-os oldat) 

Szórófejes adagolás: 40 ml TASKI Sprint 200 500ml vízhez   
 

Felhasználás: 
Padlózat tisztítására: 

Kézi: Egy vödör vízhez adjon megfelelő mennyiségű TASKI Sprint 200-at, mop 
segítségével vigye fel az oldatot a tisztítandó felületre. 
Gépi: Töltse a szert a megfelelő hígításban a takarítógép tisztítószer-tankjába és 
végezze el a felület tisztítását. 
Egyéb felületek tisztítására: 
Szórófejes flakonnal: az oldatot fújja egy törlőruhára vagy szivacsra, amit 
öblítsen vagy cseréljen rendszeresen.  
 

Fontos tudnivalók: 
A szert ne használja nem vízálló felületek (pl.: kezeletlen fa-, parafafelületek) 
tisztítására. 
Felhasználás előtt vizsgálja a színtartósságot a tisztítandó felület egy nem 
feltűnő részén. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

E1b 



 
A termék jellemző adatai: 
 tiszta, kék színű folyadék 

 pH-érték koncentrátum: 7,0 - 7,5 

 Sűrűség (20 oC-on):  0,99 g/ml 
5 °C alatti hőmérsékleten nem tárolható és használható 
A termék minőségét a gyártó szavatolja. A használati útmutató laboratóriumi 
kísérleteken és gyakorlati  tapasztalatokon alapul. A nem előírásszerű 
használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. 

 

Kiszerelés: 
5l 
6X1l 

 
 

Biztonsági előírások: 
A termékkel kapcsolatos kezelési útmutató külön, a Biztonsági Adatlapon 
található. 
Kizárólag intézményi felhasználásra! 
 

Tárolás: 
Csak a saját, zárt kannájában tárolható. Ne tegye ki szélsőséges 
hőmérsékletnek. 
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