
Taski Pro�

Características físico-químicas
Aspecto
Cor
pH (sol. 1%)
Nível de espuma

Líquido viscoso
Branca
9,5 a 10,5
Médio

 Detergente amoniacado para limpeza pesada

Detergente amoniacado
Taski Pro� é um detergente amoniacado com alto poder desengordurante e 
desengraxante, indicado para limpeza pesada de pisos e outras superfícies laváveis.

Altas diluições
Proporciona limpeza ideal com excelente custo em uso, mesmo em altas diluições.

Remoção de ceras
Taski Pro� pode ser utilizado para a remoção de ceras emulsionadas.

Agradável perfume
Taski Pro� contém agradável perfume �oral pinho.

Informações técnicas

Composição

Dodecilbenzenossulfonato de Monoetanolamina, Sabão de Ácidos Graxos, Coadjuvantes, 
Fragrância, Sequestrantes, Solubilizante e Água.

Utilização

Taski Pro� é um detergente amoniacado com alto poder desengordurante e 
desengraxante, indicado para a limpeza pesada de pisos e outras superfícies laváveis. 
Contém agradável perfume.

Modo de usar
 
Espalhar a solução de Taski Pro� (1 a 2% , uma parte de produto para 49 a 99 partes de água ) sobre a superfície, utilizando mop, 
pano/rodo ou esponja. Deixar agir por alguns minutos e recolher a solução suja. Aguardar a secagem completa do piso.

Embalagem

Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

Precauções de uso

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: Irritante para os olhos e pele. Não misture 
com produtos à base de cloro. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de 
ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou médico levando o rótulo do produto. Evite o 
contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais, entre em 
contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem 
original. Não reutilize a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente coberto, seco e dotado de boa ventilação. Deve ainda 
ser armazenado afastado de luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis. Vide Ficha de Segurança do Produto. NUNCA 
MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.
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Ligação gratuita: 0800-134166
e-mail: sac.br@diversey.com
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