
Exact DS Floral

Desinfetante para uso geral
Finalidade de Uso
Taski Exact DS Floral é um desinfetante concentrado indicado para a desinfecção e limpeza 
de pisos, superfícies laváveis e instalações sanitárias.

Características / Benefícios
• Apresenta eciente ação de desinfecção comprovada com os seguintes microorganismos: 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Salmonella cholerae-suis (ATCC 10708) e Vibrio 
cholerae (ATCC 9458; ATCC 9459);

• Eficiente ação de limpeza e odorização de pisos, superfícies laváveis e instalações 
sanitárias.

Modo de Usar 
Para todas as aplicações, utilizar Taski Exact DS Floral 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.

Características Físico-Químicas
Aspecto Líquido
Cor                                                  Violeta
Teor de catiônico (%) 17,0 – 19,4
Nível de espuma Médio

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser 
considerados como especificação.

Composição 
Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Corantes, 1-Hidroxietileno 1,1-Ácido Difosfônico, 
Perfume, Solubilizante, Tensoativo e Água.

Princípio Ativo
Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio - 18,2%.

Precauções de Uso
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas 
separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ). 

Prazo de Validade
24 meses, a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais
Registro MS – 3.2661.0165
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