
TASKI®

Degragerm
SmartDose™

Tisztító hatású fertotlenítoszer
koncentrátum kellemes illattal
Termékleírás
A TASKI Degragerm SmartDose egy magas koncentrátumú 
napi tisztító-, fertőtlenítőszer, mely alkalmas élelmiszerrel vagy 
takarmánnyal közvetlenül nem érintkező mosható felületek, anyagok, 
berendezések, bútorok és padlók fertőtlenítésére (bevonattal 
rendelkező padlókra is).
A kis kiszerelésnek köszönhetően a SmartDose lehetővé teszi a 
koncentrált vegyszer könnyű, biztonságos és pontos adagolását.
A pontos adagolás - az előírt behatási idő és hőméréskelt betartása 
mellett a legfontosabb tényező a fertőtlenítőszerek felhasználásának 
esetén.
A SmartDose a legjobb választás, ha a teljesítmény, a felhasználó 
biztonsága és a környezeti felelősségvállalás egyaránt mind fontosak 
Önnek. A SmartDose alacsony koncentrációban is biztonságosan 
használható, egyaránt csökkentve ezzel a környezetbe kikerülő vegyszer 
és csomagolóanyag mennyiségét. A csomagolása újrahasznosított 
anyagból készül. A Diversey Care szakértelme, a környezet 
iránti elkötelezettsége, az ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
tanúsítványok, valamint az A.I.S.E. Oklevél a Fenntartható Takarításért 
további garanciát nyújtanak a minőségre és a hatékonyságra.

Legfontosabb tulajdonságok
 • Használata során nem sérül a padló fénye
 • Friss fenyőillatot biztosít
 • Alacsony adagolási szinten is hatékony
 • Kényelmes és ellenőrzött adagolás a SmartDose rendszeren keresztül

Előnyök
 • Magas fokú higiéniai biztonságot teremt a felhasználási 

környezetben
 • A legtöbb felületen és padlótípuson alkalmazható (bevonatolt 

padlókon is)
 • Friss fenyőillatával javítja a tisztaság érzetét a helyiségekben
 • Összetevőkwater

© A.I.S.E.



www.sealedair.com
© 2015 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 33794F hu 10/15

biocid hatóanyag: alkil-dimetilbenzil-ammóniumklorid, (20 %, CAS: 68424-85-1, (N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán- 
1,3-diamin),(1,8 %, CAS: 2372-82-9)
Veszélyes komponensek: Cocoalkonium Chloride, Ethanolamine, Laurylamine Dipropylenedamine

Antimikrobiális spektrum
baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, sporocid
Használati útmutató
SmartDose adagolóval biztonságosan és pontosan adagolhat szóróflakonba és vödörbe egyaránt.

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő
 • Baktericid, MRSA hatás elérésére: 0,5 %-os oldat 5 perc behatási idő
 • Baktericid, MRSA, fungicid hatás elérésére: 1 %-os oldat 5 perc behatási idő
 • Tuberkulocid hatás elérésére: 0,5 %-os oldat 10 perc 1,5 %-os oldat 5 perc behatási idő
 • Sporocid hatás elérésére: 1,5%-os oldat 10 perc behatási idő mellett alkalmazható

A behatási idő alatt a felületnek nedvesnek kell maradnia! Technikai adatok:
Fizikai tulajdonságok Folyadék
Szín Tiszta, zöld
Szag Enyhén illatosított
pH (töményen) 11
Relatív sűrűség 1,05 g/cm³ (20 °C)
A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Figyelmeztetés: Veszély
Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! A munkaoldatot mindig frissen, a felhasználás 
előtt kell elkészíteni.
Elsősegélynyújtás: A készítmény gőzeinek belélegzésekor rosszullét esetén orvost kell hívni! Véletlen lenyelés esetén a 
szájat ki kell öblíteni és egy pohár vizet kell itatni. Hánytatni tilos! Szükség esetén orvoshoz kell fordulni!
Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak 
az irányadók. A kiürült, vízzel kiöblített csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető.
Környezetvédelem, ökotoxikológia: Kerülni kell a készítmény maradékainak talajba, élővízbe és a termék hígítás nélküli 
közcsatornába jutását.
Szennyezés-mentesítés: A kiömlött folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld stb.) itassuk fel. A megkötött anyag 
eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően.
Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, élelmiszerektől, 
italoktól és állateledeltől távol 2 évig eltartható.

Terméktípus: PT 2.
OTH engedélyének száma: JJKF/4168-3/2015.

Kiszerelési egység:
5l-es kanna (2 db/karton)cork.
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