SprinterSANICID
Onderhoudsreiniger voor sanitair

Samenstelling:
SprinterSANICID bevat: minder dan 5 % niet-ionische
tensiden. Verdere bestanddelen: alcohol, organische zuren,
kleur- en reukstoffen. pH-waarde ca. 3.

Mat.-Nr.: XXXXX

Eigenschappen:
SprinterSANICID is een gebruiksklaar product voor het
snel en moeiteloos verwijderen van alle verontreinigingen
die in het bad- en sanitairbereik voorkomen. Dankzij zijn
speciaal concept combineert SprinterSANICID een uitstekende verwijdering van minerale verontreinigingen zoals
bv. kalkresten, met een zeer goed vet emulgeervermogen
(huidvetten, make-up). Ook zeepresten en andere sanitaire
verontreinigingen die zich niet laten vermijden bij het gebruik,
worden probleemloos verwijderd, zodat de sanitaire oppervlakken na het schoonmaken weer in hun oorspronkelijke
glans stralen. De goede benattingseigenschappen van het
product ondersteunen bovendien de schoonmaakkracht,
zodat er bij regelmatige toepassing geen sterk zure producten hoeven gebruikt te worden. Dankzij zijn intensieve
en karakteristieke parfumering laat SprinterSANICID een
blijvende geur in de ruimte achter waardoor de kracht van
het product onderstreept wordt. De rode inkleuring van de
receptuur signaleert het toepassingsgebied van SprinterSANICID en zorgt voor extra veiligheid bij het gebruik. De
ergonomische 750 ml-triggerfles is, net als bij alle Sprinterproducten, gemakkelijk en snel te gebruiken en garandeert
een zuinig gebruik door het spuitpistool. Het verbruik van
het product wordt zo tot een minimum beperkt, want slechts
4-5 keer spuiten per m2 is voldoende.

Toepassing:
SprinterSANICID naar keuze bij kleinere oppervlakken of
armaturen op een geëigende poetsdoek of direct op de
schoon te maken oppervlakken spuiten, even laten inwerken
en met water naspoelen of navegen.
Bescherming van het milieu:
Dit product beantwoordt aan de milieubeschermingswet in
zake waspoeders en reinigingsmiddelen alsook aan de
productienormen die daaruit voortvloeien.
Gedetailleerde informatie over de milieuaspecten van dit
product is op aanvraag beschikbaar.
De verpakking alleen volledig leeg met het afval verwijderen.
Dit product is bestemd voor professioneel gebruik.

Toepassingsgebied:
Door zijn milieubewuste en materiaalbesparende samenstelling kan SprinterSANICID gebruikt worden in het hele baden sanitairbereik van bijv. hotels, kantoorgebouwen, publieke
en particuliere inrichtingen. SprinterSANICID is uitstekend
geschikt voor de dagelijkse onderhoudsreiniging van wasbakken, armaturen, tegels, keramiekobjecten, douches etc.
Niet op zuurgevoelige materialen zoals bv. marmer toepassen.

Art.-nr.: 02584

750 ml

10 fl. i. karton
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