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Stærkt surt afkalkningsmiddel 

Beskrivelse 
Stærkt surt afkalkningsmiddel til hårde overflader, som tåler syre. Opløser hurtigt 
kalkbelægninger, urinsten og rustpletter fra syrefaste overflader. 

 
Egenskaber 
• Stærkt afkalkningsmiddel baseret på et højt indhold af fosforsyre 
• Indeholder korrosionsinhibitor 
• Fjerner kalkbelægninger, såvel som urinsten og rustpletter 

 
Fordele 
• Hurtig fjernelse af kraftige belægninger 
• Skånsomt mod overfladerne 
• Effektiv overfor en lang række belægninger og syreopløselige pletter 

 
Brugsanvisning 
Dosering: 
Let/ normal belægning: 100 ml - 500 ml til 10 ltr. brugsopløsning 

(1-5 % / 1:100-1:20) 
Kraftig belægning: Øg doseringen op til 20 % 

 
Anvendelse 
Manuelt 
Doser produktet i en spand fyldt med vand. Påfør opløsningen på overfladen, lad 
opløsningen virke kort og bearbejd overfladen. Skyl overfladen grundigt med rent 
vand og tør af. Områder med kraftigere belægninger behandles med egnet skurenylon/ 
skuresvamp. 
Maskine 
Doser produktet i skuremaskinens tank fyldt med vand og fordel opløsningen. Skur 
gulvet og lad opløsningen virke, skur igen og opsug omgående snavsevandet. Skyl 
gulvet grundigt med rent vand. 
Vigtigt 
Må ikke blandes med klorholdige produkter. Må ikke bruges på syrefølsomme overflader, 
f.eks. marmor, terrazzo og andre kalkholdige overflader. Testsyre følsomhed før 
brug. Fugt fuger grundigt med vand inden afkalkning. Fjern omgående opløsning 
fra syrefølsomme overflader og skyl grundigt  med rent vand. Skyl armaturer af 
krom grundigt med rent vand for at undgå skader. 
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Tekniske data 
 

 
Doseringsplatforme 

 
Varenr. 

 
Beskrivelse/Pakkestr. 

 
Spray flaske 

 
Spand 

 
Udseende 

pH-værdi 
koncentreret 

pH-værdi i 
brugsopløsning 

Vægtfylde 
ved 20°C: 

TASKI 
Sani Acid 
Koncentreret 

7513086 6x1ltr. Plastflaske N/A 100ml-500ml 
til 10l løsning 
(1-5% / 1: 100-1: 20) 
Tunge indskud. 
koncentration 
Stigning 
op til 20% 

Klar, 
farveløs 
væske 

≤ 2 1.9 +/- 0.5 1.21 g/cm³ 

 7513090 2x5 ltr. Dunk N/A      

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikation. 
 

Indhold og funktion 
Vandig opløsning af fosforsyre (kalk- og rustløsner), nonionisk tensid (befugter, fedtløsner), rustbeskytter (hindrer dannelse af rust), 
skumdæmper (hindrer skumdannelse)og parfume (dufter) 
Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring 
Sikkerhedsinstruktion 
Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til professionelt brug / specialist. 

 
Opbevaring 
Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur. 

 
Anbefalet opbevaringstemperatur 
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 ˚C til 40 ˚C. 

 
Holdbarhed 
2 år i uåbnet emballage. 
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