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Produktbeskrivning
Koncentrerat, alkoholbaserad allrengöringsmedel för daglig städning av alla glas och 
vattentåliga ytor.

Produktegenskaper
• pH-neutral

• Snabbverkande

• Utan parfym, utan färg

• Medium - högskummande

• Effektiv formulering baserad på tensider och lösningsmedel

• Miljömärkt med Svanen

Produktfördelar
• Användarvänlig

• Lämplig för interiörrengöring, för hand med mikrofiberduk eller eventuellt mopp

• Lämnar ytor fria från märken och ränder

• Avlägsnar effektivt fingeravtryck och smutsfläckar

Bruksanvisning
Dosering:
Sprint 200 free finns i olika förpackningsformer och doseras antingen manuellt 
(standard koncentrat) eller genom en av våra dispenser eller doseringssystem. 
För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger 
kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

Användning:
Hink: Dosera produkten i en hink fylld med vatten. Applicera rengöringslösningen med 
mikrofiberduk/mopp eller svamp och rengör ytan. Vid behov låt rengöringslösningen 
verka några minuter innan ytan torkas av.

Rengöringslösningen kan sprayas på svårare smuts/fläckar som förbehandling innan 
rengöring.

Sprayrengöring: Dosera produkten i en vattenfylld sprayflaska. Spraya ytan och torka 
med en Jonmaster mikrofiberduk. Vid behov låt verka några minuter innan ytan torkas av.

TASKI® Sprint 200 free
Allrengöringsmedel

© A.I.S.E.



Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. https://sds.sealedair.com/

Endast för professionell användning.

Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

Att beakta
Använd inte på vattenkänsliga ytor såsom obehandladt trä eller kork. Test materialets beständighet före användning på en liten 
undanskymd yta.

Miljöinformation
TASKI Sprint 200 free är miljömärkt med Nordic Ecolabel.

Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt Tvätt- och rengöringsmedlesförordningen EG648/2004.
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Teknisk information

System Artikelnummer Artikelnamn/Förpackning Sprayflaska Hink Utseende
pH 
koncentrat

Relativ 
densitet 
(20°C)

Standard 100863410 
100863431

TASKI Sprint 200 free 6 x 1 L 
TASKI Sprint 200 free 2 x 5 L

2,5-5 ml till 500 ml vatten 
(0,5-1%)

2,5 ml till 5 L vatten (0,05%) 
med mikrofiber, 10-20 ml 
till 5 L vatten (0,2-0,4%) för 
övriga metoder

klar, färglös ≈ 7 0.98 g/cm³

SmartDose™ 100863432 TASKI Sprint 200 free SD 1 dos till 500 ml vatten (1%) 1 dos till 5 L vatten (0,3%) klar, färglös ≈ 7 0.98 g/cm³

QuattroSelect® 100863408 TASKI Sprint 200 free QS 1% 0,2% för lätt smuts, 0,4% 
för svår smuts

klar, färglös ≈ 7 0.98 g/cm³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.


