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Herli Sana extra plus      
 
 

 

Általános  
Savas tisztítószer az ipar a vállalkozások és uszodák részére. 

Felhasználás A Herli Sana extra plus alkalmas csempén, betonon, zuhanyzókban, wc-ben, 
kádakban lévő kövekről, valamint csempén, padlóklón lévő mészkő-, vas-, és 
mangán lerakódások eltávolítására. Nemesacél tisztítására is alkalmas. Tilos vele 
mészkőtartalmú köveket (pl. márvány) tisztítani. 

Tulajdonságok  
 Foszfátmentes 
 Gyorsan eltávolítja a mészkő- és vas lerakódásokat   
 A hatás elérése érdekében nincs szükség külső mechanikus behatásokra 
 Nem károsítja a csempét, betont, fúgát, bevonatokat 
 Felhasználása takarékos, mert koncentrátum 

Felhasználási 
javaslat 

Adagolás:  
200 ml Herli Sana extra plus 10 literes vödörbe kell tölteni; max. 1 litert 10 liter 
vízhez. Erős szennyeződés esetén 1:1 (max. 1:5) arányban lehet vízzel hígítani. 
A felületet jól nedvesítsük be, a Herli Sana extra plus kefével vagy alacsony 
nyomású készülékkel hordjuk fel. 5-10 percig hagyjuk hatni, majd bőséges 
mennyiségű tiszta vízzel öblítsük le. 
 
Cink, vörösréz valamint ötvözetek esetében rövidebb behatási időt alkalmazzunk. 

Specifikáció  
Külső                : tiszta, piros folyadék 
Tartalom           : organikus és nem organikus savak, anionos és nemionos   
                           felületaktív anyagok, illatanyagok és színezékek 
pH (20°C)         : < 1,4 (10 % oldat) 
Sűrűség (20°C): 1,08 g/ml 
 

Biztonság A termék osztályba sorolása és címkézése                                                              
az (EG) Nr. 1272/2008, CLP                                                       SGH05 

Az anyagok ellenálló képességére figyelni kell!                             
Ne keverjük más tisztítószerekkel, vagy klórtartalmú termékekkel! 
A munkavégzéskor megfelelő védőruhát kell viselni. 
A tisztítási munkálatok után a felszerelést mindig vízzel alaposan ki kell öblíteni. 
 

Csomagolás Karton Kanna 4 x 5 literes  
 Kanna 20 literes 
 

Tárolás A termék bontatlan, eredeti csomagolásában, 5-30 °C között tárolható. 
Szavatossági idő: 48 hónap. 
 
 

Az útmutatások és az adatok legjobb tudásunk szerint készültek, és az a céljuk, hogy a felhasználónak a termékünk 
felhasználásában segítségére legyenek. A tartalom csak tanácsként használatos, minden kötelezettség és következmény nélküli. 
Ugyanez vonatkozik, harmadik fél bármilyen követeléseire is. Kérjük, figyelembe venni a címkéken és a biztonsági adatlapokon 
szereplő útmutatókat! 
A törvényi előírásokat be kell tartani! 

 

 

 


