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Termékleírás
A TASKI Sani 4 in 1 Smart Mix Pro 15 egy tisztító- és fertőtlenítőszer koncentrátum 
vízkőoldó és illatosító hatással minden savas, vízálló, és kemény fürdőszobai 
felületre. Speciális összetételének köszönhetően kemény vízkörülmények mellett 
is hatékonyan tisztít és megakadályozza a vízkőlerakódást. Baktericid, fungicid és 
szelektív virucid hatású. A Smart Mix Pro tasak egyedi kialakításának köszönhetően 
a termék egyszerűen, biztonságosan és pontosan adagolható.

Legfontosabb tulajdonságok
 • Sav-alapú összetétel
 • Egy lépésben tisztít, fertőtlenít, illatosít és a vízkövet is feloldja
 • Mikroorganizmusok széles skálája ellen hatékony
 • Egyedi, szabadalmaztatott szagsemlegesítő (O.N.T.) technológiával rendelkezik
 • A Smart Mix Pro csomagolással a koncentrátum egyszerű és szabályozott 

adagolása biztosított

Előnyök
 • Kitűnő tisztaságot biztosít kemény vízkörülmények mellett is
 • Többfunkciós hatásának köszönhetően kevesebb termék használatára van 

szükség a fürdőszobákban
 • Kitűnő higiéniát biztosít, baktericid, fungicid és szelektív virucid hatású
 • Semlegesíti a kellemetlen szagokat, ezzel kellemesebb érzetet kelt a 

fürdőszobában
 • Egyszerű, pontos és biztonságos adagolás a Smart Mix Pro tasaknak 

köszönhetően

Használati útmutató
Adagolás:
Alkalmazza 2,5%-os koncentrációban, baktericid és fungicid hatás eléréséhez 5 
perc, szelektív virucid hatás eléréséhez 15 perc behatási idővel. 

Alkalmazás:
A Smart Mix Pro csomagolásának segítségével kontrollált adagolást érhetünk 
el flakonokba és vödrökbe egyaránt. A lap alján található QR kód beolvasásával 
megtekintheti a termék használatát bemutató videót.

Szórófejes tisztítás és fertőtlenítés:
Töltse fel a tasakot 4 liter vízzel; nyomja meg a tasakot a jobb felső sarkában, hogy 
a tisztítószer és a víz összeérjen; óvatosan rázza össze a tasakot, hogy az oldat 
elkeveredjen; töltsön meg egy szóróflakont az így elkészített oldattal a kieresztőcsap 
segítségével. Vigye fel az oldatot a törlőkendőre a szórófej segítségével és törölje 
át a felületet. Az oldatot hagyja a felületen az előírt behatási időig majd öblítse le és 
hagyja megszáradni.
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Olvassa be a kódot a termék 
használatát bemutató videóhoz.



Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló Biztonsági Adatlap tartalmazza. 
sds.sealedair.com
Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó, száraz hűvös, jól szellőztethető helyen, élelmiszerektől, italoktól, takarányoktól 
elkülönítve, klór-alapú és szulfátokat tartalmazó termékektől távol 2 évig eltartható.

Termékkompatibilitás
Ne keverje más tisztítószerekkel. Ne használja savakra és vízre érzékeny felületeken. Kezelés előtt a fugákat megfelelően 
nedvesítse be. 

Környezeti információ
A termék összetevői biológiailag lebomlanak és megfelelnek az EC 648/2004. EU tisztítószer szabályozás követelményeinek. 
Kerülni kell a készítmény élővízbe, talajba, illetve hígítás nélkül a közcsatornába jutását.
Elsősegélynyújtás: Véletlen lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni és egy pohár vizet kell itatni. Hánytatni tilos, azonnal orvost 
kell hívni! Belélegzéskor szükség esetén orvost kell hívni!
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 élővízbe, talajba, illetve hígítás nélkül a körcsatornába jutását.
OTH engedélyének száma: JKF/4189-3/2015.
Terméktípus: PT2. 
Gyártja: Diversey BV, Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede, Hollandia.
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Technikai adatok

Platform Cikkszám Terméknév + kiszerelés
Szóróflakon 
feltöltés Megjelenés pH (töményen) pH (oldat)

Relatív 
sűrűség  (20°C)

Smart Mix Pro  100864731 Sani 4 in 1 Smart Mix Pro 2 x 63 ml 12,5 ml (2,5%) / 
500 ml

Tiszta, piros 
folyadék

0,5 - 1,0 1,8-2,3 1,04 g/cm³

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.


