
TASKI® Sani 4 în 1 
Detergent, detartrant, dezinfectant și dezodorizant pentru 
grupuri sanitare 

Descriere 

Detergent, detartrant, dezinfectant şi dezodorizant pentru toate suprafeţele dure, 

rezistente la acizi, din grupurile sanitare. 

Proprietăți de bază Z 

• Formulă pe bază de acid

• Curăţă, detartrează, dezinfectează şi dezodorizează într-un singur pas

• Eficace împotriva unui spectru larg de microorganisme inclusiv E

coli și Salmonella

• Tehnologie patentată unică de neutralizare a mirosurilor (O.N.T.)

Z 

Avantaje 

• Detergent excelent: acţionează într-un spectru larg de apă dură

• Reduce numărul de produse utilizate la curățarea grupurilor sanitare

• Igienă excelentă, reduce riscul contaminării încrucișate

• Lasă o aromă plăcută, proaspătă

Instrucțiuni de utilizare 

Dozare: 

TASKI Sani 4 în 1 este disponibil în ambalaje de diferite dimensiuni și este dozat fie 
manual (concentrat standard), fie prin unul din echipamentele noastre de dozare 
(SmartDose, J-Flex sau QuattroSelect). 

Pentru informații detaliate cu privire la echipamentul specific de dozare vă 
rugăm să consultați tabelul cu date tehnice. 

Printr-o dozare corectă, cheltuielile sunt reduse, iar impactul asupra mediului înconjurător 
este minim. 

Aplicare 

Pulverizator: 

• Pulverizaţi soluţia pe o lavetă umedă şi ştergeţi

• Lăsați să acționeze timp de 5 minute

• Folosiţi un o lavetă sau un pad-burete pentru a îndepărta petele dificile

• Clătiţi sau schimbaţi laveta cu regularitate

Găleată: 

• Aplicaţi soluţia cu o lavetă/un burete sau un mop şi ştergeţi

• Lăsați să acționeze timp de 5 minute

• Folosiţi o lavetă sau un un pad-burete pentru a îndepărta petele dificile
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TASKI® Sani 4 in 1 
Detergent, detartrant, dezinfectant și dezodorizant pentru grupuri sanitare 

Date tehnice 

Platformă Număr SKU Descriere/Dimensiuni ambalaj Flacon pulverizator Găleată Aspect 
pH 

(conc.) 

pH (în 

soluție) 

Densitate 

relativă 

(20°C) 

Gata de 
utilizare 

7521286 

7518556 

7518920 

7518853 

Sani 4 în 1 Spray 6 x 0,75 litri 100% Nu este cazul lichid 

limpede, 

roz 

0,2 1,6 1,00 g/cm³ 

Concentrat 

standard 

7518557 Sani 4 în 1 2 x 5 litri 12,5 ml (2,5%) / 500 ml 50ml (0,5%) / 10 litri lichid 

limpede, 

roz 

0,2 1,6 1,00 g/cm³ 

SmartDose 7518924 

7518997 

100862643 

Sani 4 în 1 SD 1 x 1,4 litri 87 x 500 ml (3%) 25 x 5 litri (1%) lichid 

limpede, 

roz 

0,2 1,6 1,04 g/cm³ 

J-Flex 7518918 

7518917 

Sani 4 în 1 J-Flex 1 x 5 litri 

Sani 4 în 1 J-Flex 1 x 1,5 litri 

400 x 500ml (2,5%) 

120 x 500ml (2,5%) 

100 x 5 litri (1%) 

30 x 5 litri (1%) 

lichid 

limpede, 

roz 

0,2 1,6 1,04 g/cm³ 

QuattroSelect 100866429 

7523000 

Sani 4 în 1 QS 2 x 2,5 litri 2,5% 1% (murdărie ușoară) 

2,5% (murdărie dificilă) 

lichid 

limpede, 

roz 

0,2 1,6 1,04 g/cm³ 

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţia normală şi nu trebuie interpretate ca specificaţii de calitate. Sunt disponibile, de 
asemenea, flacoane de pulverizare și pulverizatoarele aferente. Pentru dozarea manuală a 1L și 5L de produs, sunt disponibile 
pompe dozatoare corespunzătoare. 

Informaţii despre manipulare și depozitare în condiții de siguranţă 

Informaţii complete referitoare la manevrarea şi eliminarea produsului se regăsesc în Fişa cu Date de Securitate, disponibilă separat. 
https://sds.sealedair.com/  

Păstraţi produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme. 

Compatibilitatea produsului 

A nu se amesteca cu alte produse. Nu folosiţi pe suprafeţe sensibile la apă sau acizi. 

Înainte de utilizare pre-umeziţi suficient depunerile cu apă. Înainte de a utiliza produsul pe o suprafață ce poate fi sensibilă, testați 
mai întâi pe o porțiune mică, ascunsă. 

Informaţii ecologice 

Surfactanții folosiţi în acest produs îndeplinesc cerințele de biodegradabilitate în conformitate cu Regulamentul UE privind 
detergenții, CE 648/2004. 

Date microbiologice: 

Prezintă activitate bactericidă conform standardului EN 1276 (1% / 5min / în condiții de murdărie),  
Prezintă activitate bactericidă conform standardului EN13697 (2% / 5min / în condiții de murdărie),  
Prezintă activitate virucidă conform standardului EN14476 (Rotavirus) (1% / 10min / în condiții de curățenie), 

Prezintă activitate virucidă conform standardului  EN14476 (virusul gripal A H3N8) (1% / 1min / în condiții de murdărie), Prezintă 
activitate virucidă conform standardului EN14476 (gripa porcină H1N1) ( (1% / 1min / în condiții de murdărie), Prezintă activitate 
levuricidă conform standardului EN1650 EN13697 (01,5% / 15min / în condiții de murdărie (testat doar pe Ccandida)) 
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