
TASKI® Sprint 200 Pur-Eco
Koncentrirano nevtralno sredstvo za čiščenje površin

Opis
Univerzalno sredstvo na bazi alkohola namenjeno čiščenju vseh vodo-odpornih 
površin, brez puščanja sledi.

Ključne lastnosti
• pH nevtralno v razredčeni uporabi.
• Hitro delovanje in sušenje.
• Bazira na učinkoviti kombinaciji alkohola in površinske aktivne snovi, 

ki izhaja iz naravnega rastlinskega vira, da zmanjša vpliv na okolje in 
zagotovi varnejšo uporabo.

• Izpolnjuje merila sheme EU Ecolabel.
• Poenoten svež vonj po celotnem Pur-Eco obsegu.

Prednosti
• Primerno za uporabo v vseh vodnih razmerah, vključno z okni, ogledali, 

keramiko z visokim sijajem, kot tudi površine iz umetnih materialov.
• Ne pušča sledov.
• Enkratno odstranjevanje prstnih odtisov in druge trdovratne umazanije.
• Pušča prijeten apnenčast vonj v vseh očiščenih območjih.

Navodila za uporabo

Doziranje:
TASKI Sprint 200 Pur-Eco je na voljo v različnih velikostih in je dozirana bodisi ročno 
(standardni koncentrat) ali z eno od naših dozirnih oprem (J-Flex®, SmartDose™ 
or QuattroSelect®). Za podrobnejše informacije v zvezi s posebno dozirno opremo, 
si oglejte tabelo s tehničnimi podatki. Ustrezno odmerjanje prihrani stroške in 
zmanjša vpliv na okolje.

Uporaba

Sprej uporaba: 
• Sredstvo razpršite na vlažno krpo in obrišite. 
• Uporabite blazinice gobice za odstranjevanje trdovratne umazanije. 
• Sperite ali zamenjajte krpo redno.

Uporaba z vedrom:
• Sredstvo nanesite s krpo / gobico ali mopom in obrišite. 
• Uporabite blazinice gobice za odstranjevanje trdovratne umazanije.
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Tehnični podatki

Platforma SKU Opis / Pakiranje Sprej plastenka Vedro Izgled
pH vrednost 
koncentrata 

pH vrednost 
delovne 
raztopine 

Relativna 
gostota 
(20°C) 

Standardni 
koncentrat

7515239
7520057
7515240

Sprint 200 Pur-Eco 6 x 1 L
Sprint 200 Pur-Eco 6 x 1 L
Sprint 200 Pur-Eco 2 x 5 L

4,5 ml (0,9%) / 
500 ml

30 ml (0,3%) / 
10 L

Bistra, 
modra 
tekočina

7 7 1.00 g/cm³

 J-Flex® 100860018 Sprint 200 Pur-Eco J-Flex 348 x 500 ml 
(0,86%) 

100 x 5 L (0,3%) Bistra, 
modra 
tekočina

7 7 1.00 g/cm³

Pametno pakiranje 7520063
7520061

Sprint 200 Pur-Eco SD 
1 x 1.4 L

280 x 500 ml (1%) 100 x 5 L (0,3%) Bistra, 
modra 
tekočina

7 7 1.00 g/cm³

QuattroSelect® 7520059 Sprint 200 Pur-Eco QS 1% 0,3% Bistra, 
modra 
tekočina

7 7 1.00 g/cm³

Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda. Za ročno odmerjanje 1 L, 5 L, so na voljo ustrezne črpalke razpršilca. Prazna sprej 
plastenka in ustrezen škropilec je prav tako na voljo. *Pri trdovratni umazaniji po potrebi povečajte koncentracijo.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje
Popolna navodila za rokovanje in hrambo tega proizvoda so zbrana v ločenem varnostnem listu Safety Data Sheet (SDS). 
https://sds.sealedair.com/.
Skladiščite v originalno zaprti embalaži. Izogibajte se ekstremnim temperaturam.

Kompatibilnost izdelka
Kompatibilnost izdelka pred uporabo preizkusite na majhnem, neopaznem mestu.

Okoljevarstvena informacija
TASKI Sprint 200 Pur-Eco izpolnjuje kriterije EU Ecolabel.
V tem izdelku uporabljene površinsko aktivne snovi so v skladu z zahtevami Uredbe EU o detergentih, EC 648/2004 biološko razgradljive.
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