
• Exclusivo Sistema J-Flex 

Sistema patenteado que garante a dosagem recomendada mesmo em diferentes 

condições de pressão de água. Instalação simples, é conectado a qualquer torneira 

comum. 

 

• Seguro, evita acidentes 
A embalagem de J-Flex Taski Exact DS Floral é inviolável, o que evita que o operador 

entre em contato com o produto puro. 
 

• Versátil 

Seu anel de dosagem tem vazões específicas para enchimento de baldes e 

enchimento de frascos. 

 

Utilização 

Taski Exact DS Floral é um desinfetante concentrado indicado para a desinfecção e limpeza 

de pisos, superfícies laváveis e instalações sanitárias. 

 

Modo de usar 

Para todas as aplicações, encha o balde com Taski Exact DS Floral diretamente do diluidor J-

flex em solução aquosa de 0,3% a 1,0% (1 parte de produto para 99 a 333 partes de  água) 

dependendo do espectro de ação desejável. Pisos: Remover toda a sujidade solta do piso, 

utilizando TASKI Lamello, mop pó, vassoura ou aspirador de pó. Espalhar a solução sobre a 

superfície, utilizando TASKI DS Tool ou mop água. Deixar agir por pelo menos 10 minutos. 

Enxaguar se necessário. Demais superfícies: Espalhar solução de Taski Exact DS Floral sobre 

a superfície, utilizando pano ou esponja. Deixar atuar por pelo menos 10 minutos e recolher 

o excesso com pano umedecido na mesma solução. Instalações Sanitárias: Encher o 

reservatório do vaso sanitário com solução de Taski Exact DS Floral. Acionar o sistema de 

descarga sempre que necessário. 

 

 

Cuidados de conservação 

Manter o produto 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 

Teor de catiônico 

Líquido 

Violeta 

17,0 – 19,4% 

Composição 

Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Corantes (CI 19140 e 61585), Dispersante, Perfume, 

Solubilizante, Tensoativo e Água. 

PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio- 18,2%. 

 

Precauções de uso 

PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES - CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ÁCIDO (1-

HIDROXIETILENO 1,1-ÁCIDO DIFOSFÔNICO). CUIDADO: PERIGOSA A SUA INGESTÃO. 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impeça o 

contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de 

suas soluções, use luvas, avental, botas e óculos de segurança. Em caso de contato com os 

olhos e pele, lave com água em abundância durante 15 minutos. Em caso de inalação ou 

aspiração, remova a pessoa para local arejado Em caso de ingestão, não provoque vômito, 

consulte um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo. Não dê nada por via 

oral a uma pessoa inconsciente. Em todos os casos, procure imediatamente um médico, 

levando consigo a embalagem o rótulo do produto. Não misture com água na embalagem 

original. 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. Nunca reutilizar a embalagem vazia. Não aplique em superfície 

aquecida. Lave os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los. 

Embalagem 

Emalagem J-Flex. 
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