
Na TASKI acreditamos que menos pode ser mais

InteliDose+ e IntelliFlow



A sustentabilidade é o foco de tudo o que fazemos, pelo que é 
natural na TASKI.
O excelente desempenho das nossas máquinas, concebidas com tecnologias patenteadas de soluções 
inteligentes são exemplo disso. Tecnologias concebidas para reduzir o consumo de água, produtos químicos, 
consumíveis e energia. A escolha TASKI não é apenas uma escolha inteligente, é uma escolha sustentável.

Menos água 
Apenas as autolavadoras TASKI estão equipadas com IntelliFlow para uma redução 
de 50% no uso de água. A distribuição de água é controlada automaticamente 
proporcionando uma maior eficiência e cobertura por cada tanque abastecido. Os ml 
consumidos por m2, são automaticamente aumentados ou diminuídos, mediante a 
necessidade. O fluxo de água é automaticamente ajustado à velocidade de limpeza para 
reduzir o reabastecimento e o tempo improdutivo. A água é um recurso global cada vez 
mais valioso, fazer mais com menos não é apenas ético, é inteligente.

Menos produto químico 
Apenas as autolavadoras TASKI estão equipadas com IntelliDose+, diluição automática  
de produto químico para uma maior precisão e redução do desperdício, o que significa 
que a sobredosagem é eliminada. Diretamente ligados ao IntelliFlow, os produtos 
químicos de limpeza são doseados automaticamente para corresponder ao fluxo de água 
em cada momento, o que significa que não há qualquer desperdício. A redução de mais 
de 70% no consumo de produtos químicos equivale a um menor impacto nos nossos 
ecossistemas aquáticos.

Menos material de embalagem 
As bolsas IntelliDose reduzem o material de embalagem em 90%. A concentração destes 
produtos químicos da Diversey chega a ser 5x mais concentrada que uma embalagem 
regular. Uma bolsa de apenas um 1,5L é o equivalente a 3 embalagens convencionais 
de 5L. Ao longo da vida útil de uma autolavadora TASKI, teremos uma quantidade 
substancial de embalagens plásticas não usadas e que não irão assim entrar no 
ecossistema.

Menos desperdício  
0% de desperdício químico. Os produtos químicos são doseados exclusivamente no 
pavimento e não adicionados ao depósito de água. Isto elimina o desperdício da solução 
de limpeza não utilizada no final da operação. 0% de resíduos químicos significa que 
nenhum produto químico é eliminado desnecessariamente, o que é um grande passo 
para reduzir a poluição química.

Menos tempo consumido 
Menos reenchimentos significa menos tempo de paragem. Com até 50% mais m2 
cobertos por tanque significa reduzir para metade o número de enchimentos e tempo 
gasto com isso. O tempo gasto de e para a área de limpeza e o tempo gasto em 
reenchimento do tanque é reduzido dando-lhe mais tempo para a operação de limpeza. 
Tempo é dinheiro, na TASKI ajudamo-lo a fazer mais com menos.

Menos custos 
Menos tempo e menos produtos químicos significam custos mais baixos. Com a mão de 
obra a custar mais de 80% dos custos totais de limpeza, fazer mais com o tempo que 
sobra é importante. Com zero desperdício e com o sobredoseamento completamente 
eliminado, IntelliDose+ e IntelliFlow poupam-lhe dinheiro todos os dias. Não são apenas 
uma escolha inteligente, são uma escolha sustentável.

Benefício dos sistemas InteliDose+ e IntelliFlow



A precisão é importante

O sistema patenteado TASKI IntelliFlow fornece a quantidade correta de produto de limpeza e água ao 
pavimento dependendo da velocidade da máquina, aumentando significativamente o rendimento por m2 por 
tanque. À medida que o operador abranda, o sistema avançado ajusta-se em tempo real para utilizar menos 
solução, diminuindo o consumo de água até 50%, reduzindo o tempo em que o tanque é consumindo, evitando 
os reenchimentos e baixando os custos.

Gestão exata de água 
TASKI IntelliFlow utiliza uma lógica de aplicação dependente da velocidade para fornecer a 
quantidade exata de solução ao pavimento.

Utilização de água dependendo da velocidade 
À medida que o operador abranda, o sistema avançado ajusta-se em tempo real para utilizar 
menos solução. Isto significa até 50% mais de cobertura por tanque. Menos reenchimentos 
significa menos tempo de paragem.

Aumenta a segurança 
A secagem imediata reduz o risco de acidentes. Os rodos patenteados da TASKI proporcionam 
a melhor recolha de água do mercado. Menos água significa mais segurança nos pavimentos e 
na operação de limpeza.

Limpeza numa só passagem    
A distribuição precisa da água da TASKI combinada com uma potente pressão de escova e 
rodos patenteados significa que as autolavadoras TASKI proporcionam o melhor resultado de 
limpeza, a cada passagem.

Sistema de doseamento não cativo, para produtos  
O IntelliDose+ não está apenas disponível para superconcentrados, o sistema não cativo 
permite uma dosagem e controlo precisos de produtos em bilha, integrados diretamente nas 
máquinas ULTIMAXX. 
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Diluição química automática para maior 
precisão e redução do desperdício.
IntelliDose+ Dosagem Inteligente
O sistema patenteado TASKI IntelliFlow fornece a quantidade correta de produto de limpeza e água ao pavimento 
dependendo da velocidade da máquina. À medida que o operador abranda, o sistema avançado ajusta-se em tempo 
real para utilizar menos solução, diminuindo o consumo de água até 50%, reduzindo o tempo em que o tanque é 
consumido, evitando os reenchimentos e baixando os custos.

O sistema IntelliDose+ calcula e fornece 
a quantidade ideal de produtos químicos 
para qualquer tarefa ou tipo de pavimento, 
assegurando uma limpeza superior 
enquanto controla e reduz o consumo de 
produtos químicos. As bolsas descartáveis 
de superconcentrados podem ser trocadas 
sem esforço, tornando-as mais fáceis de 
utilizar e melhorando a segurança. Os 
operadores podem também optar por utilizar 
o sistema de dosagem não cativo através 
do enchimento do recipiente incluído com 
produto de concentração convencional. A 
nossa abordagem única maximiza a eficácia e 
simplifica a operação de limpeza.

O sensor no medidor de caudal mede o fluxo de água para as escovas que é controlado pelo sistema TASKI 
Intelliflow.  A eletrónica da máquina calcula então a quantidade de produto químico necessário e comanda a bomba 
peristáltica que depois adiciona a quantidade correta de produto químico na água que desce às escovas. O tanque 
só precisa de ser abastecido com água limpa.

Dosagem exata  
IntelliDose+ calcula e fornece a quantidade ideal de produto químico para qualquer tarefa ou 
tipo de pavimento, assegurando uma limpeza superior enquanto controla e reduz o consumo de 
produtos químicos.

Sem tentativas 
Não é necessário o doseamento manual, retirando ao operador o trabalho de adivinhar por 
“tentativa e erro”. Este apenas deverá encher o tanque com água e começar a limpeza. O 
produto químico será doseado de forma automática e precisa.

Maior alcance 
A tecnologia avançada das máquinas TASKI e os produtos químico de limpeza da Diversey 
permitem uma operação de limpeza até 45.000m2 com apenas uma bolsa. Perfeito para a 
gestão do orçamento e para a redução de custos.

Sistema simples com bolsas descartáveis   
As bolsas descartáveis podem ser trocadas sem esforço, tornando-as mais fáceis de utilizar e 
melhorando a segurança pois não permitem ao operador ter contacto com o produto. A nossa 
abordagem maximiza a eficácia e simplifica a sua operação, elevando a sua limpeza a um novo 
nível.

Redução do gasto em produtos químicos   
5 vezes menos químicos utilizados, resultando em menos espaço de armazenamento e 90% de 
redução do material de embalagem.

Limpeza numa uma só passagem  
A distribuição precisa da água da TASKI combinada com uma potente pressão das escovas e 
dos rodos patenteados significa que as autolavadoras TASKI proporcionam o melhor resultado 
de limpeza, a cada passagem. Adicionando os produtos químicos para pavimentos da Diversey 
ou os discos de limpeza Twister, significa que terá a solução para qualquer desafio na limpeza 
de pavimentos.



Tecnologia IntelliDose+
• Bolsas seladas - para um manuseamento 

seguro e sem contacto do operador com os 
produtos químicos

• Sem necessidade de dosagem manual 
- apenas encher o tanque com água e 
começar a limpeza

• Novo sistema não cativo -  permite aos 
clientes a utilização de produtos químicos 
convencionais

• Facilidade de utilização - o sinal de aviso 
acústico indica quando a bolsa está vazia

• Simplicidade - com apenas 3 produtos 
diferentes pode realizar diferentes tarefas, 
satisfazendo todos os requisitos dos vários 
pavimentos e áreas de aplicação

• Superconcentrado - 5 vezes menos 
químicos utilizados, resultando em menos 
espaço de armazenamento e redução de 
90% do material de embalagem

• Ergonómica - sem levantamento de 
embalagens pesadas 

• Segurança - química segura através do uso 
de produtos não corrosivos 

• Tecnologia integrada - doseamento 
controlado através do painel de 
instrumentos

• Flexibilidade total - com IntelliDose+ 
há duas opções: bolsas descartáveis 
de superconcentrados ou produtos de 
concentração convencional. Para ambos, 
Intellidose+ garante um controlo exato da 
diluição com zero desperdício químico. 

Produto Pavimentos protegidos e não 
protegidos. Baixa sujidade

Pavimentos protegidos e não 
protegidos. Acabamento brilhante

Pavimentos não protegidos (exceto 
madeira não tratada). Sujidades difíceis

Jontec 300 ID Sim Não Não
Jontec Tensol ID Sim Sim Não
Jontec Forward ID Não Não Sim

Jontec 300 ID  
Altamente concentrado, baixo nível de espuma, detergente neutro. Adequado para todos os 
pavimentos duros resistentes à água, protegidos ou não. pH-neutro. Sem resíduos ou acumulação 
no pavimeto. Fragrância fresca. Limpeza eficaz com baixa formação de espuma em dosagens 
muito baixas.

Jontec Tensol ID   
Produto para limpeza e manutenção de pavimentos, sem criação de película. Indicado para a 
limpeza e manutenção de pavimentos duros, protegidos e não protegidos, resistentes à água. Cria 
uma superfície antiderrapante e repelente de sujidade. O produto é doseado automaticamente 
de forma precisa através do sistema Quattro Select garantindo um controlo total dos custos da e 
segurança.

Jontec Forward ID   
Detergente alcalino forte para pavimentos, especialmente desenvolvido para utilização em 
autolavadoras. A sua fórmula de baixo teor de espuma, remove sujidade difícil e gordura de todos 
os pavimentos duros não protegidos resistentes à água (exceto madeira não tratada). Frangrância 
fresca.
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TASKI é uma das quatro principais áreas de negócio da Diversey.

TASKI The ULTIMATE Cleaning Machines
Para mais informações, visite www.TASKI.com ou siga-nos nas redes sociais.


