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ÚJ! 
Domestos 

Pro Formula 
4in1 Washroom Spray

(TASKI® Sani 4in1 Plus Spray)

Elpusztítja a burkos vírusok 
(pl. koronavírus) 99.99%-át 
mindössze 1 perc alatt  

Leírás
A Domestos Pro Formula 4in1 Washroom Spray (TASKI® Sani 4in1 
Plus Spray) kombinált fürdőszobatisztító, vízkőtelenítő, fertőtlenítő és 
illatosító a mosdó összes saválló kemény felületéhez. 60 másodperc 
alatt elpusztítja a burkos vírusok (beleértve a koronavírusokat) 
99,99% -át, és 5 perc alatt megszünteti a baktériumok 99,999% -át.

Tulajdonságok
• 4in1 formula: tisztító, fertőtlenítő, vízkőtelenítő és illatosító
• Hatékony a mikroorganizmusok széles spektrumával szemben,

beleértve a E-coli, szalmonella és influenza kórokozóit
• Egyedülálló, szabadalmaztatott szagsemlegesítő

technológia(O.N.T.)
• Savas összetétel
• Használatra kész, szórófejes csomagolású termék

Előnyök
• Elpusztítja a burkos vírusok (beleértve a koronavírusokat)

99,99% -át 60 másodperc alatt

• Elpusztítja a baktériumok 99,999%-át 5 perc alatt
• Kiváló tisztító hatás minden vízkeménység mellett
• Tisztít, fertőtlenít, vízkőtelenít, illatosít egyetlen lépésben
• Csökkenti a szükséges tisztítószerek számát a mosdóban
• Kiváló, higiénikus tisztítást biztosít, csökkenti a

keresztszennyeződés kockázatát
• Kellemes, friss illatot hagy maga után

Pro Formula 
Útmutató a tökéletes tisztasághoz
Az UNILEVER és a Diversey erőiket egyesítve létrehozta Önnek a 
ProFormula professzionális termékeit. A HORECA szektor részére 
kifejlesztett termékkör jól ismert Unilever márkákból áll. Könnyen 
használható tisztítószerek és higiéniai útmutatók segítik Önt a 
takarítás professzionális elvégzésében, hogy az Ön vállalkozása is 
készen álljon a sikerre.
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Termék neve: Domestos Pro Formula 4in1 Washroom Spray (TASKI® Sani 4in1 Plus Spray)
Kiszerelés: 6 x 750ml Cikkszám: 101104593

Megjelenés: Tiszta, világos piros folyadék Kiszerelési egység vonalkód: 7615400810758

Illat: Friss parfüm
Doboz méret (H x SZx H mm): 236 x 190 x 297PH érték: < 2
Soronkénti kiszerelési egység: 19
Raklaponkénti eladási egység: 95

Raklapon lévő sorok száma: 5

1. Az oldatot permetezze közvetlenül a felületre vagy egy nedves ruhára, és törölje le
2. Hagyja hatni a szert a mikrobiológai adatoknak megfelelő ideig (lásd lejjebb)
3. Szivaccsal távolítsa el a makacs szennyeződést
4. Bő vízzel öblítse le a felületet

Biztonságos termékkezelés és - tárolás
A termék kezelésével és semlegesítésével kapcsolatos teljes útmutatást külön Biztonsági Adatlap tartalmazza. Tárolja az eredeti 
lezárt csomagolásban napfénytől védve, kerülve az extrém hőmérsékletet.

Mikrobiológiai adatok
EN1276 (baktérium): 5 perc alatt elpusztítja a baktériumok 99.999% -át szennyezett körülmények között
EN13697: 5 perc alatt elpusztítja a baktériumok 99,99%-át, az élesztőgombák 99,9%-át kórházi szennyeződés esetén
EN1650 (élesztőgomba): 15 perc alatt elpusztítja az élesztőgombák 99,99%-át szennyezett körülmények között
EN14476 (burkos vírus): 1 perc alatt elpusztítja a burkos vírusok 99,99%-át szennyezett körülmények között 
EN16777 (burkos vírus): 5 perc alatt elpusztítja a burkos vírusok 99,99%-át szennyezett körülmények között

Környezetvédelmi információk
A termék hatóanyagai biológiailag lebomlók, EC 648/2004 szabályozás szerint.
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Domestos Pro Formula 4in1 Washroom Spray
Használati utasítás:

A helyi hatóságok számára a helyi regisztráció céljából átadott tesztadatok országonként változhatnak.

† TASKI® Sani 4in1 Plus Spray

Kiszerelési egység nettó súlya:

Kiszerelési egység bruttó súlya: 5,18 kg

4,49 kg

Eladási egység vonalkód: 7615400810765
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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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