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Cif Pro Formula 
4in1 Washroom 

Spray
(TASKI® Sani 4in1 Plus Spray)

Descrição
Cif Pro Formula 4in1 Washroom Spray (TASKI® Sani 4in1Plus 
Spray) é um detergente para limpeza, desincrustação, 
desinfeção e desodorização de todas as superfícies duras 
resistentes aos ácidos em uma casa de banho. Elimina 
99,99% dos virus encapsulados (incl. coronavirus) em 60  
segundos, eliminando  99,999% das bactérias em 5 minutos.

Propriedades
• 4in1: Detergente, Desinfetante, Desincrustante, 

Deodorizante
• Eficaz contra um largo espectro de microorganismos 

incluíndo E coli, Salmonella e Gripe
• Tecnologia única, patenteada de Neutralização de Odores 

(O.N.T.)
• Formula à base de ácido
• Spray pronto a usar

Benefícios
• Elimina 99,99% dos virus encapsulados (incl. coronavirus) 

em 60 segundos
• Elimina 99,999% das bactérias em 5 minutos
• Excelente detergente, eficaz em águas de vários tipos de 

dureza
• Limpa, desincrusta, desinfeta e desodoriza num só passo
• Reduz o número de produtos a utilizar numa casa de 

banho
• Higiene de excelência, reduzindo o risco de contaminação 

cruzada

Pro Formula 
O SEU GUIA PARA UMA LIMPEZA PROFISSIONAL 
Pro Formula coloca à sua disposição uma gama completa 
de produtos de limpeza com fórmulas profissionais e 
marcas de confiança da Unilever. Esta gama foi desenvolvida 
especificamente para ir ao encontro das necessidades dos 
seus negócios, proporcionando-lhe os resultados excecionais 
de uma limpeza profissional. Descubra no portal Pro Formula 
os materiais online que o irão ajudar a alcançar os mais 
elevados padrões de higiene.

Elimina 99.99% dos 
virus encapsulados 
(incl. Coronavirus) em 60 segundos
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Produto: Cif Pro Formula 4in1 Washroom Spray (TASKI® Sani 4in1 Plus Spray)
Embalagem: 6 x 750ml Código: 101104565

Aparência: Líquido rosa, transparente Código EAN: 7615400801923

Odor: Perfume fresco Dimensões (C x L x A mm): 236 x 190 x 297

PH: < 2 Nº de embalagens por camada: 19

Nº de embalagens por palete: 95

Nº de camadas por palete: 5

Instruções de utilização:

Segurança na armazenagem e manuseamento
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de 
Segurança. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Dados Microbiologicos
EN1276 (Bacteria): 99.999% 5 min em condições sujas  
EN13697: 5 min em sujidades medicinais, Bactericida 99.99%, Fungicida 99.9% 
EN1650 (Fungicida): 99.99%, 15 min em condições sujas
EN14476 (Virus encapsulados): 99,99% 1min em condições sujas
EN16777 (Virus encapsulados): 99,99% 5 min em condições sujas

Informação ecológica
Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento 
(CE) 648/2004, relativo aos detergentes. 
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Cif Pro Formula 4in1 Washroom Spray†

Dados fornecidos por autoridades locais. Estes poderão variar de acordo com o país.

† TASKI® Sani 4in1 Plus Spray

1. Pulverizar a solução diretamente na superfície ou num pano húmido e limpar.
2. Deixar atuar de acordo com os Dados Microbiológicos abaixo
3. Usar uma esponja para remover a sujidade mais resistente
4. Enxaguar ou substituir o pano regularmente


