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TASKI Jontec 300
Universelt gulvrengøringsmiddel, lavtskummende

Beskrivelse
Lavtskummende universelt rengøringsmiddel til brug på vaskbare gulve, der
tåler vand. Velegnet til gulvvaskemaskine på lukkede gulve.

Egenskaber
• pH-neutral
• Blanding af forskellige typer overfladeaktive stoffer
• Tilføjet Odour Neutralising Technology
• Hurtigtørrende
• Lavtskummende, hurtigvirkende
• Mange anvendelsesmuligheder

Fordele
• Velegnet til alle hårde gulve, der tåler vand.
• Økonomisk i brug pga. høj effektivitet
• Tørrer hurtigt uden at stribe
• Dårlige lugte neutraliseres, så parfumeeffekten forstærkes og efterlader en

frisk duft.
• Velegnet til gulvvaskemaskine: Sikrer en optimal opsugning og udnyttelse af

snavsevandstanken, da det er lavtskummende
• Også velegnet til skuremaskine og manuel vask

Brugsanvisning
Dosering:
Min. dosering: 50 ml pr. 10 l vand (0.5 % / 1:200)

(øg doseringen op til 5 % ved kraftig besmudsning)
Skuremaskine: 100-200 ml pr. 10 l vand (1-2 %)

Anvendelse:
Manuelt: Vask: Doser produktet i en spand fyldt med vand, fordel opløsningen,
lad virke hvis nødvendigt og fjern snavsevandet.
Bedste resultat opnås ved brug af microfiber.
Maskinelt: Doser produktet I en vandtank fyldt med vand (skuremaskine eller
gulvvaskemaskine), fordel opløsningen, skur og fjern snavsevandet.

Vigtigt:
Brug max. 1 % dosering på polishfilm. Må ikke bruges på vandfølsomme gulve
(f.eks. uforseglet træ eller kork).
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Tekniske specifikationer
Udseende: klar, grøn væske
Vægtfylde [20°C]: 1.00
pH (koncentreret): 8.0 - 8.5
pH (1 % opløsning): 7.2 +/- 0.5

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Indhold og funktion: Vandig opløsning af nonioniske tensider (befugtere, fedtløsnere), sæbe (skumdæmper,
fedtløsner), hydrotrop (stabilisator), citrat (kalkbinder, vandblødgører), konserveringsmiddel (holdbarhed), farve
(udseende) og parfume (dufter).

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 ved normal temperatur. Skal opbevares frostfrit.

Anbefalet opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 5 °C til 40 °C.

Holdbarhed
2 år i uåbnet emballage

Godkendelser
DIN V 18032-2:2001-04 certificat nr. 55150/900 8274-1, udstedt d. 19.08.2004.

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
7512924 6x1 ltr
7512926 2x5 ltr


