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Zabija 99,99% wirusów 
otoczkowych (w tym 
koronawirusów) w zaledwie 60 
sekund
Opis produktu

Właściwości

Zalety

• 4in1: Detergent, Dezynfektant, Odkamieniacz, Odświeżacz

 Sani 4in1 Plus Spray)

• Opatentowana technologia neutralizacji   
     nieprzyjemnych zapachów (O.N.T.)

•    Skuteczny przeciwko szerokiemu spektrum 
mikroorganizmów, w tym. E coli, Salmonella i grypy

• Spray, gotowy do użycia

• Zabija 99,99% wirusów otoczkowych (w tym 
koronawirusów) w 60 sekund

• Zabija 99,999% bakterii w 5 minut

• 

Pro Formula 

 wody

• 

• 

Doskonały środek czyszczący, działa w szerokim spektrum
 twardości

Czyści, odkamienia, dezynfekuje i dezodoryzuje w
 

Unilever i Diversey łączą siły, aby zaoferować Ci Pro 
Formula,pełną gamę gotowych do użycia profesjonalnych 
produktów czyszczących, w połączeniu z zaufanymi 
markamiUnilever.Asortyment został opracowany 
specjalnie z myślą oTwoichpotrzebach w zakresie 
profesjonalnego czyszczenia izawierabezpłatne 
przewodniki online dotyczące czyszczenia i HACCP, 
pomagające spełnić standardy higieny.

Domestos Pro Formula 
4in1 Washroom Spray

Domestos Pro Formula 4in1 Washroom Spray (TASKI 
Sani 4in1 Plus Spray) jest środkiem do czyszczenia, 
odkamieniania,dezynfekcji i dezodoryzacji wszystkich 
kwasoodpornychtwardych powierzchni w łazienkach. 
Zabija 99,99% wirusów otoczkowych (w tym 
koronawirusów) w 60 sekund i eliminuje 99,999%
akterii w 5 minut.

jednym kroku
• Zmniejsza liczbę produktów potrzennych do                                   
     wyczyszczeniałazienki

• Pozostawia przyjemny, świeży zapach

Doskonałe higieniczne czyszczenie, zmniejszające ryzyko
 zakażenia krzyżowego
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†

† TASKI® Sani 4in1 Plus Spray

Instrukcja stosowania

6 x 750ml SKU: 1

Wymiary kartonu (L x W x H mm):

Ilość na palecie: 95

Ilość warstw: 5

Warunki przechowywania i środki ostrożności

Dane mikrobiologiczne

Informacje dotyczące środowiska

1.   Roztwór rozpylić bezpośrednio na powierzchnię lub na wilgotną szmatkę i wytrzeć
2. Pozostawić przez wymagany czas zgodnie z danymi mikrobiologicznymi poniżej
3. Użyć gąbki, aby usunąć uporczywy brud
4. Regularnie płucz lub wymieniaj szmatkę

Pełne wytyczne dotyczące obchodzenia się z tym produktem i usuwania go są zawarte w oddzielnej karcie 
charakterystyki. Przechowywać w oryginalnych zamkniętych pojemnikach z dala od ekstremalnych temperatur.

01104593

Wygląd:               Przejrzysty, czerwony płyn  EAN kartonu:      7615400810758

Zapach: Świeży zapach  236 x 190 x 297

PH: < 2 Ilość na warstwie: 19

99.999% , 5 min w warunkach brudnychEN1276 (Bakterie):  
EN13697:  5 min w warunkach brudnych, bakterie 99.99%, Drożdże 99.99%
EN1650 (Drożdże):
EN14476
EN16777 (Wirusy otoczkowe): 99.99% 5 min w warunkach brudnych

 99.99%,  15 min w warunkach brudnych
 (Wirusy otoczkowe): 99.99% 11min w warunkach brudnych

Środki powierzchniowo czynne użyte w tym produkcie są biodegradowalne zgodnie z 
wymogami rozporządzenia UE w sprawie detergentów, WE 648/2004.

Domestos Pro Formula 4in1 Washroom Spray

Produkt:           Domestos Pro Formula 4in1 Washroom Spray (TASKI  Sani 4in1) 
Opakowanie:


