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TASKI Jontec Restore
High speed spraymiddel

Beskrivelse
Højglans spray rengørings- og plejemiddel til anvendelse på forseglede og
uforseglede gulve. Kan bruges i alle skuremaskiner/high speed maskiner fra
165 til 1200 omdr./min.

Egenskaber
• Perfekt kombination af polymer, voks og effektive opløsningsmidler
• Efterlader en tynd vedligeholdelsesfilm
• Specielt designet til også at kunne bruges i high speed skuremaskiner
• Alsidige anvendelsesmuligheder

Fordele
• Rengør og vedligeholder i en arbejdsgang
• Genopbygger ridser og ødelagt gulvpolish. Giver en flot høj glans
• Tørrer hurtigt op og tillader, at der kan rengøres uden afspærring af området
• Kan bruges direkte på de flest uforseglede gulve med alle skuremaskiner for

at lette rengøringen og beskytte gulvet

Brugsanvisning
Dosering:
Jontec Restore er klar til brug. Anvendes ufortyndet.
Anvendelse:
Fugtmop gulvet først. Fyld produktet I sprayapparatet på en skuremaskine,
f.eks. TASKI ergodisc, påsat en rød rondel. Spray produktet på gulvet og
bearbejd straks overfladen med maskinen.
Produktet er også velegnet til en bruseflaske i kombination med en
skuremaskine.
Vigtigt:
Må ikke anvendes eller opbevares ved temperaturer under 5°C. Så snart
rondellen er beskidt (hvis der er meget beskidt eller ved store områder), brug
modsatte rene side eller en ny rondel.
Rengøring af rondel: lad beskidte rondeller ligge natten over i en 2% opløsning
af polishfjerner (f.eks. Jontec No1). Derefter skylles grundigt og rondellen skal
tørre helt.

Tekniske specifikationer
• Udseende: Hvid, ugennemsigtig væske
• Vægtfylde [20°C]: 0.982
• pH (koncentreret): 7.0
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 originalemballage. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5°C.

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
7512350 2x5 l


