
TASKI® Sani 4 in 1
Sanitetsrengøringsmiddel, der afkalker, desinficerer og 
deodoriserer

Beskrivelse
Sani 4 in 1 er et koncentreret sanitetsrengøringsmiddel der afkalker,

desinficerer og deodoriserer. Velegnet til brug på alle syre- og vandresistente 
overflader. 

Den specielle formulering kombinerer effektive rengøringsegenskaber, og hindrer 
opbygning af kalk og kalksæbe - også i områder med hårdt vand. Produktet er bakterie-, 
svampe- og gærdræbende.

Egenskaber
• Syrebaseret formulering

• Rengør, afkalker, desinficerer og deodoriserer i et trin

• Effektiv mod en bred vifte af mikroorganismer

• Unik, patenteret ONT lugtneutraliserende teknologi, som nedbryder dårlige lugt 
molekyler

Fordele
• Effektivt rengøringsmiddel som er anvendeligt ved flere typer af vandhårdheder

• Du har kun brug for et produkt

• Bidrager til en god hygiejne, da produktet er svampe-, gær- og bakteriedræbende

• Neutraliserer dårlig lugt molekyler, hvilket giver et bedre indtryk af dit badeværelse

Brugsanvisning:
TASKI Sani 4 in 1 findes i flere forskellige størrelser og varianter til enten manuel 
dosering (standard koncentration) eller til doseringsplatforme (SmartDose og  
Quattro Select).

Korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen.

 

Sprayflaske metode:
• Sprøjt produktet på en klud og rengør overfladen

• Lad produktet virke i 5 minutter

• Brug en svamp til at fjerne fastsiddende snavs 

• Skyl eller udskift kluden regelmæssigt

Spandemetode:
• Påfør brugsopløsningen med en klud, svamp eller mop og rengør overfladen

• Lad produktet virke i 5 minutter

• Brug en svamp til at fjerne fastsiddende snavs 
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Tekniske data

Produkt Varenr. Produktbeskrivelse/Str. Spray flaske Spand Udseende pH-værdi

pH-
værdi i 
brug

Vægtfylde 
(20°C)

Klar-til-brug 7518553 Sani 4 in 1 Spray 6 x 0.75 ltr. 100% - Klar rødlig 
væske

0.2 1.6 1.00 g/cm³

Standard 
koncentration

7518557 Sani 4 in 1 2 x 5 ltr. 12,5 ml (2.5%) / 500 ml 50 ml (0.5%) / 10 ltr. Klar rødlig 
væske

0.2 1.6 1.00 g/cm³

SmartDose 7518860 Sani 4 in 1 SD 1 x 1.4 ltr. 87 x 500 ml (3%) 25 x 5 ltr. (1%) Klar rødlig 
væske

0.2 1.6 1.04 g/cm³

QuattroSelect 100866429 Sani 4 in 1 QS 2 x 2.5 ltr. 2.5% 1% (let snavs) 
2.5% (meget snavs)

Klar rødlig 
væske

0.2 1.6 1.04 g/cm³

Ovenstående data er for en typisk produktion og bør ikke anses som en specifikation. Tomme sprayflasker og tilhørende brusehoveder er 
også tilgængelige.

Sikkerhedsinstruktion 
Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse (SDS). https://sds.sealedair.com/ 

Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur.

VIGTIGT
Brug ikke produktet sammen med andre produkter. Anvend ikke produktet på vand- eller syrefølsomme overflader. Sørg for at fugte fuger 
med rent vand før brug.

Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelig i overensstemmelse med EU Direktiv EC 648/2004.

Mikrobiologisk information:
Bakteriedræbende i henhold til EN1276 ved en 1% opløsning og EN13697 ved en 2% opløsning ved 5 minutters kontakttid eller ved en 1,5% 
opløsning ved 15 minutters kontakttid på beskidte overflader og i vand med standardiseret hårdhed.

Svampedræbende i henhold til EN14476 (Rotavirus) ved en 1% opløsning ved 10 minutters kontakttid på rene overflader og i vand ved 
standardiseret hårdhed.

Svampedræbende i henhold til EN14476 (Influenza A virus H3N8 og Swine Influenza H1N1) ved en 1% opløsning ved 1 minuts kontakttid på 
beskidte overflader og i vand med standariseret hårdhed. 

Gærdræbende (Candida) i henhold til EN1650 ved en 0,5% opløsning ved 15 minutters kontakttid på beskidte overflader og i vand med 
standardiseret hårdhed.
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