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TASKI Jontec Extra
Vaskeplejemiddel med polymerer

Beskrivelse
Vaskeplejemiddel med polymerer, der giver en blank og holdbar plejefilm. De
overfladeaktive stoffer sikrer en god rengøringseffekt.

Egenskaber
• Perfekt kombination af polymerer, voks og rengørende ingredienser.
• Giver en blank og slidstærk plejefilm
• Mange anvendelsesmuligheder
• Plejefilmen bliver forstærket ved hver rengøring

Fordele
• Giver effektiv vedligeholdelse i meget trafikeret områder. Giver en skridsikker

overflade
• Giver en blank plejefilm, som kan poleres til højere glans
• Kan bruges ufortyndet til opbygning af plejefilm og/eller fortyndet til

vedligeholdelse af alle vaskbare gulve, som tåler vand. Velegnet til manuel
vask, kan også bruges til gulvvaskemaskine

• Plejefilmen bliver forstærket ved hver rengøring og gør den daglige
rengøring lettere

Brugsanvisning
Dosering:
Min. dosering: 100 ml pr. 10 l vand (1%) (1:100).

(øg doseringen op til 4% for ekstra beskyttelse)
Manuelt: 200 ml pr. 10 l vand (2%)
Gulvvaskemaskine: 100-200 ml pr. 10 l vand (1-2%)
Opbygning af plejefilm: Ufortyndet eller 500 ml pr. 1 l vand (50%) (1:1)
Anvendelse:
Vask: Doser produktet i en spand fyldt med vand, påfør opløsningen og fjern
snavsevandet.
Maskinelt: Doser produktet i en vandtank fyldt med vand (gulvvaskemaskine),
påfør opløsningen og fjern snavsevandet.
Opbygning af plejefilm: Doser produktet som anbefalet for at opbygge en
plejefilm og påfør opløsningen med en polish påsmøre eller en ren mop. Lad
opløsningen tørre. Påfør evt. ekstra lag. Kan poleres til højere glans med en
skuremaskine.
Vigtigt:
Må ikke bruges på vandfølsomme gulve (f.eks. uforseglet træ og kork).
Vekselvask med et universelt rengøringsmiddel afhængig at typen og mængden
af snavs.
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Tekniske specifikationer
Udseende: Uklar, hvidlig væske
Vægtfylde [20°C]: 1.03
pH (koncentreret): 8.0 � 8.5
pH (1 % opløsning): 8.0 +/- 0.5
Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.
Indhold og funktion: Vandig opløsning af akrylpolymer (filmdanner), voks (filmdanner), ethan-1,2-diol
(filmdannelsesregulator), 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (filmdannelsesregulator), tributoxyethylfosfat (filmblødgører),
harpiks (filmdanner), nonionisk tensid (udflydningsmiddel), parfume (dufter) og konserveringsmiddel
(holdbarhed).

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.
Holdbarhed:
2 år i uåbnet emballage.

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
7513161 2x5 l


