
 TASKI Sani 4 in 1 SmartDose
Preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania, dezynfekcji 
oraz odświeżania wodoodpornych, zamywalnych powierzchni 

Opis 

• Mycie, dezynfekcja, usuwanie osadów wapiennych oraz
odświeżanie powietrza w jednym kroku

 • Brak potrzeby używania kilku produktów
• Zapewnia wysoki poziom higieny mytych i dezynfekowa- 

nych powierzchni w szerokim zakresie twardości wody; 

 

 
Zastosowanie

 

 

 

 

 

Produkt na bazie kwasu;
Roztwory produktu są nieklasyfikowane i bezpieczne 
w użyciu;
Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze;
Zawiera technologię neutralizującą nieprzyjemne 
zapachy - O.N.T.;

•
•

•

Korzyści Właściwości

•

TASKI Sani 4in1 jest skoncentrowanym preparatem dezynfekcyjnym
do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania kwaso- i wodo-
odpornych, zmywalnych powierzchni z wbudowanym systemem dozu-
jącym - SmartDose. Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.

 

  
 

TASKI  - marka, której możesz zaufać
  TASKI Sani 4 in 1 stanowi część kompleksowych 

rozwiązań oferowanych przez markę TASKI. 
W pełni zintegrowany pakiet preparatów 
chemicznych, maszyn oraz akcesorii ręcznych 
pozwoli Państwu rozwiązać wszelkiego rodzaju 
problemy związane z utrzymaniem czystości 
i higieny w pomieszczeniach. 

Produkt stosować do powierzchni i urządzeń nie mających bezpośrednie-
go kontaktu z żywnością. Polecany jest do twardych, wodoodpornych po-
wierzchni (typu: toalety, umywalki, wanny, pisuary, kafelki, ściany). Prze-
znaczony do stosowania w obiektach typu: hotele, motele, restauracje, 
budynki biurowe, obiekty użyteczności publicznej itp.. Produkt jest przez-
naczony do stosowania także w obszarze medycznym poza obszarem
klinicznym.

• Szybkie i w pełni kontrolowane przygotowanie odpowie-
dniego roztworu produktu, dzięki systemowi SmartDose

Produkty linii SmartDose znajdują się w specjalnych butelkach o pojemności
1,4 litra, z zamocowaną na stałe głowicą dozującą. Głowice te zapewniają 
dozowanie tej samej, niezmienionej ilości produktu za każdym razem,  w za-
leżności od wybranej opcji dozowania: butelka lub wiaderko.

Dzięki specjalnie opracowanej formule produkt łączy w sobie doskonałe
właściwości myjące, skutecznie usuwa osady kamienia wapiennegonawet
w twardej wodzie.TASKI Sani 4in1 zawiera ponadto technologię O.N.T.,
która skutecznie i na długi czas eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz po-
zostawia w pomieszczeniu świeży zapach.



 

 

    

 
Metoda natryskowa (butelka ze spryskiwaczem)
1. Butelkę ze spryskiwaczem (500 ml) uzupełnić wodą. 
2. Ustawić żółte pokrętło regulacyjne w pozycji butelka,
    wyciągnąć je do góry. Końcówkę dozującą umieścić
    w napełnianej butelce i wcisnąć głowicę, aby zadozo-
    wać produkt do butelki (1doza = 16ml). Przed użyciem,
    delikatnie wymieszać zawartość butelki. Otrzymany
    roztwór produktu to: 3,2%.
3. Przygotowany roztwór natrysnąć na powierzchnie
    i pozostawić go do zadziałania, przynajmniej na:
    • 5 minut - działanie bakteriobójcze;
    • 15 minut - działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.
4. Przy pomocy ścierki lub gąbki przetrzeć myte
    powierzchnie.
5. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie dokładnie
 spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

 

Metoda wiaderkowa
1. Do wiadra nalać niewielką ilość wody. 
2. Ustawić żółte pokrętło regulacyjne w pozycji wiaderko,
    wyciągnąć je do góry. Końcówkę dozującą umieścić 
    w napełnianym wiaderku i wcisnąć głowicę, aby zado-
    zować produkt (3 dozy = 165ml). Następnie uzupełnić
    wiaderko wodą do poziomu: 5 litrów. Otrzymany roztwór
    produktu to: 3,3%.
3. Roztwór nanieść równomiernie na powierzchnię podłogi
    przy użyciu mopa lub ścierki i pozostawić do zadziałania, 
    przynajmniej na:
    • 5 minut - działanie bakteriobójcze;
    • 15 minut - działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.
4. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie dokładnie 
    spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

 

  

Właściwości  

          

 

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla
tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich
traktować jako specyfikacji produktu.

Opakowanie

 Butelka 1,4L                                     SKU: 7518924

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych,
szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, 
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach.
Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

 

  

    

    

     
 
 

  

 

     
    
    
    

    

Diversey Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
www.diversey.com

Sposób użycia

Warunki przechowywania

Postać:     czerwona, przeźroczysta ciecz
Gęstość (20ºC):        ok. 1,04 g/cm³
pH (koncentrat, w 20ºC):     < 2
pH(2,5% roztwór, w 20ºC):, 1,8 +/- 0,5

 TASKI 4  in 1 eliminuje:
 osady kamienia wapiennego 
 
 
 

 

bakterie
grzyby
nieprzyjemne zapachy

Środki ostrożności
Podczas stosowania preparatu unikać wdychania aerozoli. 
W przypadku narażenia zapewnić dostęp świeżego powie-
trza, a w razie wystąpienia nieustępujących dolegliwości 
zapewnić pomoc lekarską. W przypadku utraty przytomności 
ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej. Podczas pra-
cy z preparatem unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. 
W przypadku polania się nierozcieńczonym preparatem 
natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć wo-
dą i mydłem i dobrze spłukać. W przypadku nieustepujących 
dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. Zanieczyszczone 
oczy natychmiast płukać z otwartą powieką przez kilka minut
bieżącą wodą i zapewnić pomoc lekarską. W przypadku
połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości wody, 
natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności 
wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Sani 4in1,
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej 
pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu 
i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.


