
• Alta eficiência 

Taski Combi Profi é um detergente de alta eficiência indicado para remoção de 

sujidades difíceis como óleos, graxas e gorduras. 

 

• Baixo nível de espuma 
Devido ao baixo nível de formação de espuma, Taski Combi Profi é indicado para 

aplicação através da lavadora automática Taski Combimat. 
 

• Sem perfume 

A formulação do Taski Combi Profi não contém perfume, permitindo a sua 

utilização em áreas produtivas de indústrias alimentícias. 

 

SISTEMA DE TRATAMENTO DE PISOS 

Utilizando a lavadora automática Taski Combimat, é possível aumentar a produtividade, 

dispensando a operação de enxágue no piso. 

 

Utilização 

Taski Combi Profi é um detergente de alta eficiência indiciado para a remoção de sujidades 

difícies como óleos, graxas e gorduras. Próprio para a aplicação através de lavadoras 

automáticas Taski Combimat ou similares. 

 

Modo de usar 

Remover toda a sujidade solta do piso, utilizando Taski lamello, vassoura, mop ou aspirador 

de pó. Aplicar solução de Taski Combi Profi sobre o piso, conforme diluição sugerida, 

utilizando lavadora automática Taski Combimat ou similar. Pode ser também aplicado 

manualmente (mop água, enceradeira Taski Ergodisc 165 ou similar). Diluição de uso: para 

limpeza leve solução de 0,5% a 1,0% (1 parte de produto para 99 a 199 partes de água) e 

para limpeza pesada de 2,0% a 10% (1 parte de produto para 9 a 49 partes de água). 

 

Cuidados de conservação 

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja 

armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. 

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA 

INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO. 
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Informações técnicas 

 

Características fisico-químicas 

Aspecto 

Cor 

pH [puro] 

Nível de Espuma 

Sem Perfume 

Líquido Estruturado 

Verde 

8,7 – 9,7 

Baixo 

Composição 

Álcoois Graxos Etoxilados, Corantes, Conservante, Sequestrante, Solubilizante e Água. 

 

Precauções de uso 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de 

contato com os olhos, 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. 

Embalagem 

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

“PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.198737/2002-74” 
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(Os dados acima são típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificações do 

produto.) 
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