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Általános tisztító-, fertőtlenítőszer, vízkőoldó 
és illatosító 

Termékleírás
Tisztító és fertőtlenítőszer, vízkőoldó és illatosító hatással. Valamennyi sav- és 
vízálló kemény fürdőszobai felületre alkalmazható.

Tulajdonságok

Tisztítás, vízkőtelenítés, fertőtlenítés és illatosítás egy lépésben
Hatékony a mikroorganizmusok széles spektruma ellen

•   Savas összetétel
•   
•     :E-Coli, szalmonella, influenza
•  Az  egyedülálló,  szabadalmaztatott  O.N.T t.echnológia semlegesíti a kellemetlen szagokat.

Előnyök
•   Kiváló tisztítás valamennyi vízkeménység mellett

•   Nem kell több különböző terméket használni
•   Kiváló higiéniát biztosít
•   Kellemes illatot hagy maga után

Alkalmazás:
1.  Szórófejes módszer:

Permetezze az oldatot egy nedves törlőkendőre és törölje le a tisztítandó felületet. Hagyja a 
megfelelő ideig hatni a szert a mikrobiológiai hatás eléréséhez. Használjon szivacsot a makacs 
szennyeződés eltávolításához. Rendszeresen öblítse ki vagy cserélje ki a törlőkendőt.

T Sani 4 in 1 Plus Spray

Használat
A Taski sani 4 in 1 Plus Spray használatra kész, hígítás nélkül alkalmazható
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Technikai adatok
Megjelenés: tiszta piros folyadék
pH érték (töményen): < 2
pH érték (oldat): < 2
Relatív sűrűség (20°C): ≈ 1.093 g/cm³
A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos termékkezelés és -tárolás
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön lapon található biztonsági adatlap tartalmazza: 
sds.diversey.com. Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott. Kérjük, tárolja eredeti csomagolásában, 
kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket.

Környezetvédelmi információk

A termékben használt felületaktív anyagok biológiailag lebomló anyagok, megfelelve a 648/2004/EK rendeletnek.

Termékkompatibilitás
Ne használja a terméket lúgra érzékeny felületeken. Ne keverje más termékkel. Használat előtt tesztelje az anyagkompatibilitást.

Microbiológiai adatok

Kiszerelés: 6x0,75L. 
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EN 1276  Bactericid - 5 perc / szennyezet környezet
EN13697 Bactericid -  5 perc / szennyezett környezet
EN1650   Yeasticid - 15 perc / szennyezett környezet
EN13697 Yeasticid - 5 perc / szennyezett környezet
EN14476 Burkos Virucid - 1 perc / tiszta környezet
prEN16777 Burkos Virucid - 5 perc / tiszta környezet
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Typewritten text
Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.


