
TASKI Sani 4 in 1 SmartDose
Limpeza de casas de banho, desincrustante, desinfetante e desodorizante

Descrição

Sani 4 em 1 SD é um produto de limpeza concentrado, desincrustante,
desinfectante e desodorizante para todas as superfícies duras em casas de banho,
resistentes a água e a ácidos. A sua formulação especial combina excelentes
resultados de limpeza e evita a formação de calcário, mesmo em zonas de água
dura. Fungicida, bactericida e leveduricida.
Graças à sua embalagem inteligente, o conceito SmartDose permite dosear de
maneira fácil, segura e precisa produtos de limpeza concentrados. SmartDose é
uma solução de eleição quando se combina a performance com a segurança dos
utilizadores e a responsabilidade ambiental. SmartDose é utilizado a baixas 
dosagens, limitando o uso e eliminação de químicos para o ambiente; e as
embalagens são de material reciclável. 

Propriedades

• Formulação de base ácida

• Limpa, desincrusta, desinfecta e desodoriza num só passo

• Eficaz contra um amplo espectro de microrganismos

• Incorpora a patenteada tecnologia ONT para neutralização de maus odores

 

Benefícios

• Limpador excelente: eficaz em vários tipos de dureza da água

• Seguro e sem classificação após diluição

• Evita o uso de produtos diferentes

• Higiene excelente: fungicida, bactericida e leveduricida.

• Neutraliza as moléculas de maus odores e por isso melhora a imagem da
sua casa de banho

•     Doseamento adequado e controlado através do sistema SmartDose

Instruções de utilização

Dosagem:

Uma dosagem adequada reduz os custos e minimiza o impacto ambiental. O sistema de doseamento

SmartDose pode ser usado com controlo de doseamento para pulverizadores ou para limpeza manual

em balde.

Para uma total actividade bactericida, fungicida e leveduricida, diluir a 2,5%.

Para uma actividade bactericida de acordo com a norma EN1276, diluir a 1%.

Instruções de utilização:

Limpeza e desinfeção de superfícies por spray:

1.   Encher o pulverizador com 500ml de água
2.   Rodar a cabeça amarela para a posição de garrafa; puxe o embolo para cima e em seguida

       carregar completamente para baixo para que o produto seja doseado para dentro do

       pulverizador. Agitar o pulverizador ligeiramente antes de usar. Usar 1 dose SmartDose

       para um pulverizador com 500ml de água.

 3. Pulverizar a solução para um pano húmido e limpar a superfície

4. Deixar actuar o tempo necessário de acordo com a actividade desinfectante desejada

     5. Enxaguar com água limpa e deixar secar

Limpeza e desinfeção de pavimentos com balde:
1.   Começar por encher o balde com água 

    2.   Rodar a cabeça amarela para a posição de balde; puxe o embolo para cima e em seguida

           carregar completamente para baixo para que o produto seja doseado para dentro do balde

           com água. Usar 1 dose SmartDose para um balde de 5L de água

     3. Aplicar a solução com o utensílio (pano, esfregão, mopa, etc) adequado à operação e limpar

     4. Deixar actuar o tempo necessário de acordo com a actividade desinfectante desejada
     5. Enxaguar com água limpa e deixar secar

 

 

 

 

 

 

 

•    O sistema SmartDose permite um simples, preciso e seguro doseamento de

      produtos super concentrados
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Importante:
Não misturar com outros produtos. Não utilizar em superfícies sensíveis a água e ácidos. Molhar
abundantemente as juntas com água.

Pulverizadores de 500ml - 87                    Baldes de 5L – 25 

Dados técnicos

Aspecto: Liquido vermelho, transparente
Densidade relativa [20°C]: 1.044
Valor pH puro: 0.5 � 1.0
Valor pH solução (2.5%) 1.8 +/- 0.5

Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como uma especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Manuseamento seguro:
Um guia complete sobre manuseamento e eliminação do produto é fornecido em separado na ficha de
segurança. Apenas para utilizadores profissionais / especialistas.

Informações sobre armazenagem:
Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Informação ecológica

Os tensioactivos usados neste produto são biodegradáveis em conformidade com o requerido pelo
Regulamento Europeu de Detergentes EC 648/2004.

Informação microbiológica

TASKI Sani 4 em 1 SD passou os testes de actividade bactericida EN1276 a uma diluição de 1% e EN13697
a uma diluição de 2 %, 5 minutos de tempo de contacto, sob condições de sujidade, águas
duras e temperatura de 20°C.

TASKI Sani 4 em 1 SD passou os testes de actividade fungicida/leveduricida (Candida) de acordo com
EN13697 a uma diluição de 1.5%, 15 minutos de tempo de contacto, sob condições de sujidade, águas duras e
temperatura de 20°C.

TASKI Sani 4 em 1 SD passou os testes de actividade fungicida (Aspergillus Niger) de acordo com EN1650 e
EN13697 a uma diluição de 2.5%, 15 minutos de tempo de contacto, sob condições de
sujidade, águas duras e temperatura de 20°C.

Eficácia comprovada contra os seguintes vírus:

Opinião de especialistas e relatórios de ensaio a provar eficácia contra influenza A virus H3N8
(gripe aviária)
Opinião de especialistas e relatórios de ensaio a provar eficácia contra influenza A virus H1N1
(gripe suína)
Relatórios de ensaio a provar eficácia contra estirpe do rotavirus humano Wa


