
F1b

TASKI Jontec ProStrip
Polishfjerner til UHS polish

Beskrivelse
Effektiv og stærk polishfjerner til fjernelse af UHS polish og tykke lag af polish.
Det høje indhold af opløsningsmidler fjerner effektivt alle typer gulvpolish og
semipermanente porefyldere på alkaliresistente hård gulve.

Egenskaber
• Højt indhold af opløsningsmidler og alkalitet
• Høj emulgerende effekt
• Stærk polishfjerner til professionelle.

Fordele
• Hurtig gennemtrængning af filmopbygninger og lag med porefyldere.
• Udviklet til at klar arbejdet første gang, færre genbehandlinger
• Kan bruges på alkaliresistente gulve, f.eks. PVC, vinylfliser, sten, terrazzo

osv.

Brugsanvisning
Dosering:
Minimum: 1 l pr 10 l brugsopløsning (10% / 1:10). Øg

doseringen op til 25% ved
tykke lag polish.

Anvendelse:
Doser produktet I vandtank/spand fyldt med koldt vand, fordel opløsningen
jævnt ud og lad den virke 5-10 minutter for at få en tilstrækkelige virketid
(opløsningen må ikke tørre ind). Skur gulv med en skuremaskine med en egnet
rondel, sug snavsevandet op med en vandsuger og rens gulvet grundigt 2
gange med rent vand. Fugtmop gulvet for at fjerne rester. Lad gulvet tørre helt
inden ny polish påføres.
Ved tykke lag polish øg doseringen op til 25%.
Vigtigt:
Brug kun koldt vand. Må ikke bruges på alkalifølsomme gulve, f.eks. linoleum,
kork, træ og marmor. Må ikke bruges på opløsningsmiddelfølsomme gulve,
f.eks. asfalt.
Sprøjt fjern straks med en våd klud fra alkalifølsomme overflader (f.eks.
træfodpaneler, malede/ lakerede overflader). Test materialets følsomhed inden
brug.

Tekniske specifikationer
• Udseende: klar, lys gul væske
• Vægtfylde [20°C]: 1.01
• pH (koncentreret): 11.8
• pH (10 % opløsning): 10.8 +/-0.5
• Virketid: 5-10 minutter
Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses
som en specifikation.
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Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion:
Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionelt brug / specialister.
Opbevaring:
Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur. Skal opbevares frostfrit.

Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU,
Direktiv 73/404/EEC og 73/405/EEC og tilhørende senere ændringer.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage
7513179 2x5 l


