
  

  

Sani 100    
Prostriedok na denné čistenie kúpelní   

Použitie: 
TASKI Sani 100 je prostriedok pre denné čistenie umývateľných povrchov 
v kúpelniach. Zabraňuje vzniku vápenných usadenín a usadzovaniu 
zbytkov mydla. 

Prednosti a výhody: 
• pH  neutrálny 
• príjemne vonia 
• obsahuje sekvestračné zložky 
• účinný čistiaci prostriedok 
 
Výhody použitia: 
• Je šetrný voči povrchom (max. 1% mycí roztok dokonale čistí smalt, 

chróm, porcelán, keramické dlaždice, mramor, syntetické a natrené 
povrchy, sklo) 

• Zanecháva príjemnú sviežu vônu. 
• Pravidelné používanie spomaľuje usadzovanie vodného kameňa          

a zbytkov mydla.  
• Účinne odstráni bežné nečistoty, zbytky kozmetických prípravkov 

a mydiel. 

Návod na použitie: 
Iba na profesionálne použitie. 
Dávkovanie: 
Dávkovanie závisí od stupňa znečistenia: 
na malé znečistenie: 50 ml na 10 L roztoku (0,5%) 
na silné znečistenie: zvýšte dávkovanie 
sprejové čistenie: 40 ml do dávkovacej fľaše s 500 ml vody (8%) 
Použitie: 
Sprejové čistenie: 
Prostriedok nadávkujte do vody v rozprašovacej fľaši. Pripravený roztok 
nastriekajte na vlhkú tkaninu a vyčistite povrch. Pravidelne plákajte tkaninu 
alebo použite novou. Na úporné nečistoty použite hubku s padom.  
Vedro: 
Prostriedok dávkujte do vedra s vodou. Na čistenie použite tkaninu, alebo 
hubku. Aplikujte čistiaci roztok tkaninou/ hubkou a zotrite. Na úporné 
nečistoty použite hubku s padom.  

Mokré stieranie: 
Prostriedok dávkujte do vedra s vodou. Na čistenie použite mop. Aplikujte 
čistiaci roztok a zotrite. 
 
 

 

W1b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

TASKI Sani 100  
 

Vplyv na povrchy: 
Na čistenie mramoru a povrchov s vápencom použije max. 1% mycí roztok. Najskôr vyskúšajte na malom 
skrytom mieste. 

Fyzikálno-chemické vlastnosti:  
Vzhľad: číra červená kvapalina  
Merná hmotnosť pri 20°C: 1,04  
pH (neriedený): 9,0 – 9,5 
pH (0,5% roztok): 6,5 –7,5 
 

Bezpečná manipulácia a skladovanie 
Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt. Ďalšie údaje sú uvedené v Karte 
bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na stránkach http://msds.diversey.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diversey  
Slovensko, s.r.o. 
Rybničná 40 
831 06 Bratislava 
Tel:  +421 2 49 289 111 

www.diversey.sk 

 


