
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TASKI Sani 4 in 1 Spray 
Általános tisztító-, fertőtlenítőszer, vízkőoldó és 
illatosító hatással 

Termékleírás 
A Sani 4 in 1 egy általános tisztító-, fertőtlenítőszer, vízkőoldó, és illatosító 
hatással. Élelmiszerrel vagy takarmánnyal közvetlenül nem érintkező 
felületek, anyagok, berendezések és bútorok fertőtlenítésére. Valamennyi 
sav- és vízálló kemény, fürdőszobai felületre alkalmazható.  

Legfontosabb tulajdonságok 
• Sav-alapú összetétel
• Tisztítás, vízkőtelenítés, fertőtlenítés és illatosítás egy lépésben
• Hatékony a mikroorganizmusok széles spektruma ellen (Baktericid,

Fungicid, Részlegesen virucid (humán Rota vírus))
• Az egyedülálló, szabadalmaztatott ONT technológia semlegesíti a

kellemetlen szagokat

Előnyök 
• Kiváló tisztítás valamennyi vízkeménység mellett
• Használatra kész, hígítani nem szükséges
• Nem kell több különböző terméket használni
• Kiváló higiénia: baktericid, fungicid és szelektív virucid hatás
• Szagsemlegesítő hatásának köszönhetően kellemes illatot biztosít

Összetevők 
100g termék biocid hatóanyag tartalma 0,1 g szalicilsav (CAS: 69-72-7) 
Egyéb összetevők: metánszulfonsav, alkohol (C13) etoxilát (12EO), 
alkohol (C6) etoxilát, etanol, illatanyag, színezék, víz. 
Veszélyt meghatározó összetevők: Methanesulphonic Acid 
Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, szelektív virucid (humán 
Rota vírus inaktiváló) 

Használati utasítás 
A készítményt hígítatlanul kell alkalmazni! A fertőtlenítendő felületet 
permetezzük be, vagy a fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel töröljük 
át úgy, hogy az oldat egyenletesen befedje a felületet és kezeletlen részek 
ne maradjanak. Az oldatot hagyjuk a felületen az előírt behatási ideig. 
A baktericid és szelektív virucid hatás eléréséhez min. 5 perc. 
A fungicid hatás eléréséhez min. 15 perc behatási idő szükséges. 



TASKI Sani 4 in 1 Spray 
Általános tisztító-, fertőtlenítőszer, vízkőoldó és 
illatosító hatással 

Technikai adatok: 
Fizikai kémiai tulajdonság: tiszta, rózsaszín, enyhén illatosított folyadék 
Relatív sűrűség (20 oC):  1,00 g/cm3 
pH-érték (töményen): 2 
A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak. 

Figyelmeztetés: Veszély 
Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Ne használja 
savakra és vízre érzékeny felületeken. Kezelés előtt a fugákat megfelelően nedvesítse 
be. A munkaoldatot mindig frissen, a felhasználás előtt kell elkészíteni! 
Elsősegélynyújtás: Szembe jutás esetén a szemet alaposan ki kell mosni, tartós irritáció 
fellépésekor orvoshoz kell fordulni! Véletlen lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni és 
egy pohár vizet kell itatni. Rosszullét esetén orvost kell hívni. Belégzéskor szükség 
esetén orvost kell hívni! Bőrre jutáskor az érintett felületet le kell mosni! Irritáció 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. Az érintett terület vízzel felmosható. 
Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól 
szellőztethető helyen, élelmiszerektől, italoktól és állateledeltől távol 2 évig eltartható. 

Terméktípus: PT2. 

Gyártja: Diversey BV, Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede, Hollandia 

OTH engedélyének száma: JKF/4166-3/2015. 

Forgalmazza: 
Diversey Kft.  
2040 Budaörs Puskás T. út 6. 
Tel: 23/509-100, www.diversey.com  
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Typewritten text
Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.
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