
Produktbeskrivning 
Neutral lågskummande rengöringsprodukt för alla vattentåliga hårda golv.

Idealisk för kombiskurmaskiner på golv med polishskikt. 

Produktegenskaper
• pH-neutral

• Lämnar inga rester på golvet

• Utan parfym och utan färg

• Lågskummande

• Fungerar för både manuell och maskinell rengöring

• Miljömärkt med Svanen

Produktfördelar
• Användarvänlig

• Inga golv med grå eller fet hinna

• Lämplig för kombiskurmaskin och för impregnering av moppar och dukar i 
tvättmaskin

• Mångsidig produkt för alla typer av rengöring

• Gör rent effektivt utan att lämna någon hinna eller synliga rester

• Lämplig för alla städmetoder inklusive kombiskur, singelskur, moppning och hink

Bruksanvisning
Dosering  
Jontec 300 free finns i olika förpackningsformer och doseras antingen manuellt 
(standard koncentrat) eller genom en av våra dispenser eller doseringssystem. För 
detaljerad information om specifika förpackningsalternativ, se teknisk information. Rätt 
dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

Användning
Maskin/hink: Rengör stora ytor med kombiskurmaskin och/eller med moppar, 
impregnerade med Jontec 300 free lösning i tvättmaskin. Rengöringslösningen kan 
sprayas på svåra fläckar/smuts innan ytan rengörs.

Sprayrengöring: Spraya ytan och torka av med en Jonmaster mikrofiberduk. Vid behov 
låt lösningen verka ett par minuter innan ytan rengörs. 
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TASKI® Jontec 300 free
Neutralt oparfymerat lågskummande rengöringsmedel för 
daglig golvrengöring

System Artikelnummer Artikelnamn/
Förpackning

Sprayflaska Hink Maskiner Utseende pH-värde
koncentrat

pH-värde
brukslösning

Relativ 
densitet
(20°C)

Standard 7513116

7513117

TASKI Jontec 300
free 6 x 1L

TASKI Jontec 300
free 2 x 5L 

N/A 0,25% (12,5
ml per 5 L
vatten) max
0,4%

0,25% (12,5
ml per 5 L
vatten) 
max
0,4%

Kombiskur 0,25%
(25ml per 10 L vatten)
Spraymetod: 0,4% (2
ml per 500 ml vatten)

Kombiskur 0,25%
(25ml per 10 L 
vatten)
Spraymetod: 0,4% (2
ml per 500 ml 
vatten)

klar, färglös
vätska

≈ 8 ≈ 7,6 1.01 g/cm3

SmartDose 7520192 TASKI Jontec 300
free SD 1.4L

1 dos per 500 ml
vatten (1%) => 280
sprayflaskor
1 dos per 2,5L 
vatten (0,2%)
=> 280 måttkannor

1 dos per 5L
vatten 
(0,3%)
=> 100 
hinkar

2 dos per 10L vatten 
(0,3%)

klar, färglös
vätska

≈ 8 ≈ 7,6 1.01 g/cm3

QuattroSelect 7517106 TASKI Jontec 300
free QS 2 x 2.5 L

N/A 0,2%, 0,4% 0,2%, 0,4% klar, färglös
vätska

≈ 8 ≈ 7,6 1.01 g/cm3

IntelliDose 7516872 TASKI Jontec 300
free ID 2 x 1.5L 

N/A N/A 0,2%, 0,3% klar, färglös
vätska

≈ 8 ≈ 7,6 1.01 g/cm3

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Säker hantering och lagring
Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i ett separat säkerhetsblad. https://sds.sealedair.com

Endast för professionell användning.

Förvara i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturväxlingar.

Att beakta
Använd inte mer än en 0,4 % lösning på polishbelagda golv. Använd inte på vattenkänsliga golv, t.ex. obehandlat trä eller kork.

Miljöinformation
Miljömärkt med Nordic Ecolabel, licensnummer 5026 0047. Tensiderna i denna produkt är biologiskt nedbrytbara enligt EG-direktiv 
73/404/EEC och 73/405/EEC.
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