TASKI Sani 4 in 1
Detergent, detartrant, dezinfectant, dezodorizant pentru grupuri sanitare

Descrierea produsului
Sani 4 în 1 este un detergent, detartrant, dezinfectant şi dezodorizant standard,
pentru toate suprafeţele dure, rezistente la apă şi acizi, din grupurile sanitare.
Formula specială combină performanţa excelentă de curăţare cu prevenirea
acumulării depunerilor, chiar şi în condiţii de apă dură. Fungicid, drojdicid şi
bactericid.

Proprietăţi de bază
•
•
•
•

Formulare pe bază de acid
Curăţă, detartrează, dezinfectează şi dezodorizează într-un singur pas
Eficient împotriva unui spectru larg de micro-organisme
Unic, patentat cu tehnologia ONT, de neutralizare a moleculelor urât
mirositoare

Avantaje
•
•
•
•
•

Detergent excelent: acţionează într-un spectru larg de apă dură
Neclasificat şi sigur de utilizat diluat
Înlătură necesitatea utilizării mai multor tipuri de produse
Igienizare excelentă: fungicid, drojdicid şi bactericid
Neutralizează molecule urât mirositoare, îmbunătăţind astfel imaginea băii
dumneavoastră

Instrucţiuni de utilizare
Dozare:
• Pentru activitate bactericidă, fungicidă şi drojdicidă, diluaţi produsul la 2.5 %
(12.5ml în flaconul pulverizator umplut cu 500ml apă) sau 125ml într-o
găleată de 5L cu apă.
Aplicare:
Curăţarea şi dezinfectarea suprafeţelor, flacon pulverizator:
1. Diluaţi produsul în flaconul pulverizator conform recomandărilor de
dozare de mai sus.
2. Pulverizaţi pe lavetă şi curăţaţi suprafaţa
3. Lăsaţi să acţioneze suficient
4. Clătiţi suprafaţa şi lăsaţi să se usuce
Curăţarea şi dezinfectarea pardoselilor, găleată:
1. Diluaţi produsul în flaconul pulverizator conform recomandărilor de
dozare de mai sus.
2. Aplicaţi soluţia cu o lavetă şi stergeţi
3. Lăsaţi să acţioneze suficient
4. Clătiţi suprafaţa şi lăsaţi să se usuce
Important:
Nu amestecaţi cu alte produse. Nu folosiţi pe suprafeţe sensibile la apă sau
acizi. Pre-umeziţi suficient depunerile cu apă.

TASKI Sani 4 in 1
Date tehnice
•
•
•
•

Aspect:
Densitate relativă [20°C]:
pH (pur):
pH (în soluţie - 2.5%)

limpede, lichid roşu
1.044
0.5 – 1.0
1.8 +/- 0.5

Informaţiile de mai sus sunt tipice pentru producţie şi nu trebuie considerate ca specificaţie.

Informaţii despre manipulare şi depozitare în siguranţă
Manipularea în siguranţă:
Informaţii complete referitoare privind manipularea şi depozitarea în siguranţă a produsului se găsesc în Fişa cu
Date de Securitate. Exclusiv pentru utilizatorii profesionişti.
Informaţii despre depozitare:
Păstraţi în recipientul original închis, ferit de temperaturi extreme.

Informaţii ecologice
Surfantanţii utilizaţi în acest produs sunt bio-degradabili în conformitate cu cerinţele Regulamentului European al
Detergenţilor EC 648/2004.

Date de eficienţă antimicrobiană
TASKI Sani 4 in 1 este bactericid conform EN1276 la 1% şi EN13697 la 2 %, 5 minute timp de contact, 20°C în
condiţii de murdărie şi apă de duritate standardizată.
TASKI Sani 4 in 1 este drojdicid (Candida) conform EN13697 la 1.5%, 15 minute timp de contact, 20°C în
condiţii de murdărie şi apă de duritate standardizată.
TASKI Sani 4 in 1 este fungicid (Aspergillus Niger) conform EN1650 şi EN13697 la 2.5%, 15 minute timp de
contact, 20°C în condiţii de murdărie şi apă de duritate standardizată.
Eficacitate virucidă dovedită pe:
Opinia expertului şi raportul de test pentru eficacitate împotriva influenza A virus H3N8 (aviară)
Opinia expertului şi raportul de test pentru eficacitate împotriva influenza A virus H1N1 (porcină)
Raport de test pentru eficacitate împotriva human rotavirus tulpina Wa

Ambalare
Codul articolului
7518921
7518922
7518576
7518923
7818997
7518917

Dimensiunea ambalajului
2X5L
6X1L
5L
6X0,75L
1.4L
1.5L, 5L

Tipul ambalajului
Canistră
Flacon cu capac dozator
Cubitainer
Pulverizator
Flacon autodozator
Flacon autodozator

