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TASKI Sprint Glass
Glas- en interieurreiniger

Productomschrijving
Gebruiksklare reiniger in sprayvorm voor het streeploos reinigen van glas,
spiegels en andere hoogglanzende oppervlakken. Dankzij de veilige
productsamenstelling kan TASKI Sprint Glass gebruikt worden op alle
waterbestendige, harde oppervlakken. Goedgekeurd voor het reinigen van
vliegtuigen door ASTM (American Society for Testing and Materials).

Belangrijke eigenschappen
• pH-neutraal
• Sneldrogend door het hoog gehalte aan oplosmiddelen
• Speciaal mengsel van oppervlakte-actieve stoffen
• Fris parfum

Voordelen
• Geschikt voor allerhande waterbestendige harde oppervlakken, zoals

vensters, spiegels, geglazuurde keramische tegels en kunststof
oppervlakken

• Reinigt glas en interieuroppervlakken zonder strepen na te laten
• Zeer doeltreffende verwijdering van vingerafdrukken en ander lichtklevend

vuil
• Verspreidt een aangename geur

Gebruiksaanwijzing

Dosering:
Onverdund gebruiken

Toepassing:
Lichtjes sprayen op een zachte, pluisvrije doek en het oppervlak reinigen. Om
vlekken te verwijderen, de oplossing rechtstreeks op het oppervlak sprayen en
droogvegen.

Belangrijk:
Vỏỏr gebruik de materiaalbestendigheid op een onopvallende plaats testen.

Technische gegevens
Uitzicht: lichtblauwe, doorzichtige vloeistof
pH-waarde: 7.0 < pH ≤ 7.5
Relatieve dichtheid [20°C]: 1.00

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als
specificatie opgevat worden.
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Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Na gebruik handen goed spoelen en drogen. Bij langdurig contact kan bescherming van de huid noodzakelijk
zijn.

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het
Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).

Opslaginformatie:
Het product in de oorspronkelijke, gesloten verpakking bewaren en beschermen tegen extreme
temperatuurwaarden.

Goedkeuringen
Reiniging van vliegtuigen: ASTM 1505B

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve stoffen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming
met de EG Detergentenverordening 648/2004 en bijbehorende amendementen.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
7513052 2 x 5 L
7513049 6 x 750 ml


