
www.diversey.com 12915 � -FI 04/12

TASKI Sani 4 in 1 SmartDose 
Desin� oiva, saostumia poistava ja ilmaa raikastava 
saniteettitilojen puhdistusaine - tiiviste 

Ominaisuudet:
  Samanaikaisesti puhdistaa, desin� oi ja  poistaa saostumia sekä  pahoja hajuja
  Laajakirjoinen -  tuhoaa bakteereita, homeita ja hiivoja
  Tuotteessa ainutlaatuinen O.N.T.-teknologia, joka poistaa epämiellyttäviä 

hajuja
  Helppo ja vaivaton annostella
  Varman ja suljetun annostelumekanisminsa ansiosta erittäin 

kustannustehokas
  Vähentää pakkausjätettä ja säästää varastointitilaa

Kuvaus tuotteesta
Sani 4 in 1 on kehitetty vettä ja happamia aineita sietävien kovien pintojen 
päivittäiseen ja jaksoittaiseen puhdistamiseen. Puhdistaa, desin� oi ja poistaa 
samanaikaisesti saostumia ja pahaa hajua. Tuote on testattu ja täyttää

seuraavien testien vaatimukset: EN1276 (vaikutusaika 5 min), EN1650 (15 min)

ja EN13697 (5 min).

SmartDose-annostelujärjestelmä on kehitetty ammattilaisille, jotka haluavat 
yhdistää tehokkuuden, turvallisen, tarkan ja kustannustehokkaan annostelun 
sekä alan viimeisimmän ympäristötiedon.

Innovatiivisen ja ympäristönmyötäisen SmarDose-pakkauksen 
ansiosta tuotteen käyttö on helppoa ja turvallista. SmartDosen suljettu 
annostelujärjestelmä takaa aina oikean ja tarkan annostelun. 

Edut
   Erinomainen puhdistusteho; toimii myös kovan veden alueilla
  Turvallinen käyttää, ei varoitusmerkintöjä
  Yksi tuote - neljän puhdistusaineen teho
  Desin� oiva - tuhoaa bakteereita, homeita ja hiivoja
  Jättää siivottuihin tiloihin puhtaan, raikkaan tuoksun
  Lukittu, turvallinen, kustannustehokas ja ympäristönmyötäinen 
  Vähentää pakkausjätettä ja säästää varastointitilaa

Käyttöalueet
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TASKI Sani 4 in 1 SmartDose

TASKI Sani 4 in 1 SD

Tuotenimi Pakkauskoko Tuotenumero

TASKI Sani 4 in 1 SD 1 x 1,4 l SmartDose annospullo 7518860

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus Description

Ulkonäkö: kirkas, vaaleanpunainen neste pH-arvo, laimentamaton:  0.5 – 1.0

Suhteellinen tiheys [20 °C]: 1,04 pH-arvo, käyttöliuos (2,5 %): 1,8 +/- 0,5

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Käyttöturvallisuus: Huuhtele ja kuivaa kädet käytön jälkeen. Suojakäsineiden ja käsivoiteen käyttö on suositeltavaa. Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja 
hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ainoastaan ammattikäyttöön.
Varastointi: Säilytys huoneenlämmössä suljettuna alkuperäisessä pakkauksessa. 
Ympäristötieto: Koostumus EY:n pesuaineasetuksen 648/2004 mukainen.Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista 
päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön. 
Hyväksynnät: EN-testitulokset toimitetaan pyydettäessä. Teho bakteereita vastaan EN1276 (1 %) ja EN13697 (2 %), 5 minuutin vaikutusaika (likainen 
olosuhde). 
Teho hiivoja vastaan EN13697 (1,5 %), 15 minuutin vaikutusaika (Candida, likainen olosuhde). 
Teho sieniä vastaan EN1650 (2,5 %) ja EN13697 (2,5 %), 15 minuutin vaikutusaika (Aspergillus Niger, likainen olosuhde). 
Teho viruksia vastaan: 

Käyttöohjeet
Annostus - Lian, likaisuusasteen ja puhdistusmenetelmän huomioon ottava annostelu on taloudellistaja säästää ympäristöämme liikakuormitukselta.

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.

Käyttö  - Perinteiset puhdistusmenetelmät :

1. Täytä siivoussankoon 5 litraa puhdasta, viileää vettä.

2. Käännä keltainen SmartDose-annosvalitsin sankoannostelun 
kohdalle. Vedä annosvalitsin ylös ja annostele tuote suoraan 
siivoussankoon painamalla annosvalitsin alas.

3. Puhdista pinnat  liuoksessa kostutetulla siivouspyyhkeellä, kuivain- 
tai moppipyyhkimellä. Käytä tarvittaessa pesuharjaa, hankaus-
pesintä tai hankausmoppia.

4. Anna tarvittaessa vaikuttaa pinnoilla hetken ajan.

5. Huuhtele ja kuivaa pinta tai anna pinnan kuivua.

500 ml käyttöliuospulloja 
87

5 litran sankoja   
25

Käyttö  - Mikrokuitumenetelmät:

1. Täytä käyttöliuospulloon 0,5 litraa puhdasta vettä

2. Käännä keltainen SmartDose-annosvalitsin pulloannostelun kohdalle. 
Vedä annosvalitsin ylös ja annostele tuote suoraan pulloon painamalla 
annosvalitsin alas.

3. Annostele tuotetta suoraan siivousvälineelle tai puhdistettavalle pinnalle ja 
puhdista/pese pinta.

4. Anna tarvittaessa vaikuttaa pinnoilla hetken ajan.

5. Huuhtele ja kuivaa pinta tai anna pinnan kuivua.

Asiantuntijalausunto tehosta  in� uenssa A H3N8  virusta (avian) vastaan.
Asiantuntijalausunto tehosta  in� uenssa A H1N1  virusta (swine) vastaan.
Testitulokset tehosta  rotavirusta vastaan

  Desin� oiva . bakteereita ja homeita sekä hiivoja tuhoava teho saadaan 2,5 % annostuksella 
  EN1276 mukainen bakteereita tuhoava teho saadaan 1 % annostuksella. 

Tärkeää - Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Kokeile pintamateriaalin ja puhdistusaineen yhteensopivuus ennen käyttöä. Ei saa käyttää vettä ja 
happamia aineita kestämättömille pinnoille. Kostuta keraamisten laattojen ympärillä olevat saumauslaasti ennen käyttöä.


