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TASKI Jontec 300 free
Gulvrengøringsmiddel, lavtskummende

Beskrivelse
Lavtskummende gulvrengøringsmiddel til alle gulve, der tåler vand. Velegnet til
gulvvaskemaskiner.

Egenskaber
• pH-neutral
• Efterlader ingen produktrester
• Uden parfume og farve
• Lavtskummende
• Velegnet til maskinel og manuel rengøring
• Opfylder svanemærkekriterierne for rengøringsmidler

Fordele
• Sikker i brug
• Intet gråligt skær på gulvet
• Velegnet til gulvvaskemaskiner og til imprægnering af mopper i

vaskemaskine
• Kan anvendes til rengøring af mange forskellige overflader
• Gør effektivt rent uden at efterlade produktrester
• Svanemærket

Brugsanvisning
Dosering
Maskine/spand: 25 ml til 10 ltr. brugsopløsning (0,25%). Øg doseringen op til
100 ml til 10 ltr. brugsopløsning (1%) ved kraftig besmudsning. Sprayrengøring:
2,5�5 ml til 500 ml brugsopløsning (0,5�1%).

Anvendelse
Maskine/Spand: Doser produktet i en spand/tank fyldt med vand, påfør
opløsningen og fjern snavsevandet.
Sprayrengøring: Sprøjt på overfladen og tør af med en Jonmaster microfiber
mop. Hvis nødvendigt, lad opløsningen virke nogle få minutter før aftørring.

Vigtigt
Brug max. en 1 % opløsning på polishfilm. Må ikke bruges på gulve, der ikke
tåler vand, f.eks. uforseglet træ og kork.



TASKI Jontec 300 free

JohnsonDiversey (DK)
Teglbuen 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.johnsondiversey.dk
P90817DKDK-06  © Copyright 2009 JohnsonDiversey 2

Tekniske specifikationer
Udseende: Svag gullig, klar væske
Vægtfylde: 1,01
pH-værdi koncentreret: 8,5 - 9,0
pH-værdi i 1% opløsning: ca. 7,3

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), hydrotrop (stabilisator),
citronsyre (pH-regulator) 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 original tillukket dunk ved normal temperatur.

Anbefalet opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 ºC til 40 ºC

Holdbarhed
2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger

Svanemærket, licensnr. 328-017.
Mindsket påvirkning af vandlevende organismer.
Mindre brug af farlige stoffer.
Klar brugsanvisning.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage
7513117 2x5 ltr.


