
TASKI® SmartDoseTM

Uw geconcentreerde bedrijfsoplossingen

SmartDose is een innovatief draagbaar doseersysteem voor 
geconcentreerde dagelijkse reinigers die tevens EU-� ower 
gecerti� ceerd zijn.

Met behulp van het innovatieve SmartDose systeem van Diversey wordt de 
dosering van geconcentreerde reinigingsmiddelen eenvoudiger, veiliger en 
slimmer. SmartDose biedt u precisie en minder complexiteit voor een slimmere 
manier van werken.

TASKI® SmartDose™ dagelijkse reinigingsmiddelen zijn net zo intelligent als
de fl es zelf. TASKI, het toonaangevende merk voor gebouwenonderhoud, 
levert u het SmartDose systeem bestaande uit 3 geconcentreerde producten 
met een EU-fl ower certifi caat: een sanitairreiniger, glas- en interieurreiniger en 
een neutrale vloerreiniger.

Flexibel, draagbaar en eenvoudig
SmartDose fl essen hebben geen wateraansluiting nodig en kunnen daarom in 
elk gebouw worden gebruikt. Ook ideaal in kleine gebouwen met een laag
verbruik welke niet met een grote regelmaat bevoorraad kunnen worden.

Verbeter uw milieupro� el
Smartdose maakt gebruik van een gesloten doseersysteem wat zorgt voor 
maximale beheersing van het product verbruik. Alle dagelijkse reinigers zijn
concentraten en EU-fl ower gecertifi ceerd. Bovendien is de fl es 100% 
herbruikbaar en heeft daardoor een minimale impact op het milieu.

Vereenvoudig uw werkzaamheden
Door de SmartDose technologie is afmeten niet meer nodig. Alle 
gebruiksinstructies zijn iconen, waardoor minimale training nodig is. Met 
slechts 3 producten kunt u het totale gebouw reinigen op de manier
die u wenst.
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Voordelen bij gebruik van concentraten en doseersystemen
  schone en hygiënische resultaten 
  minder transport en opslag kosten 
  veilig en eenvoudig in gebruik
  weinig training nodig 
  verminderde impact op het milieu 
  betere prijs in gebruiksoplossing 

SmartDose productinformatie

Product Omschrijving Verpakking Artikelnummer

TASKI Sani Cid SD Zure sanitairreiniger 1.4L 7517841

TASKI Sprint Multiuso SD Glas- en interieurreiniger 1.4L 7517838

TASKI Jontec 300 SD Laagschuimende neutrale vloerreiniger 1.4L 7517834

Noot: Een 1.4L Smartdosefl es kan tot
700 gebruiksklare oplossing maken!!

TASKI Sani Sid SmartDose
TASKI Sani Sid SmartDose is een zure hooggeconcentreerde dagelijkse sanitairreiniger voor alle zuur- en waterbestendige 
oppervlakken. De speciale formulering zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten en voorkomt kalkopbouw.

TASKI Sprint Multiuso SmartDose
TASKI Sprint Multiuso SmartDose is een op alcohol gebaseerde geconcentreerde, neutrale, dagelijkse reiniger voor glas en 
waterbestendige oppervlakken.

TASKI Jontec 300 SmartDose
TASKI Jontec 300 SmartDose is een geconcentreerde, laagschuimende en neutrale vloerreiniger voor de dagelijkse reiniging van alle 
typen waterbestendige vloeren.


