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TASKI Jontec Forward free
Alkalisk gulvrengøringsmiddel, lavtskummende

Beskrivelse
Effektiv alkalisk gulvrengøringsmiddel, velegnet til brug i gulvvaskemaskiner.
Fjerner effektivt kraftig smuds og fedt fra gulve, der tåler vand og som ikke er
behandlet. Er også velegnet til topskuring af polish og til UHS rengøringssystem
af polishgulve.

Egenskaber
• Alkalisk
• Lavtskummende
• Uden parfume og farve
• Mange anvendelsesmuligheder
• Effektiv til topskuring af polish
• Opfylder svanemærkekriterierne for rengøringsmidler

Fordele
• Effektiv til grundrengøring på ubehandlet gulve
• Velegnet til gulvvaskemaskiner
• Velegnet til maskinel og manuel rengøring samt topskuring af polish
• Meget effektiv til topskuring af polish før påføring af nye lag
• 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.
Topskuring: 200 ml til 10 ltr. brugsopløsning (2%)
UHS rengøring: 50 ml til 10 ltr. brugsopløsning (0,5%)

Anvendelse
Maskine/Spand: Doser produktet i en spand/tank fyldt med vand, påfør
opløsningen og fjern snavsevandet. Ved kraftig besmudsning, lad opløsningen
virke nogle få minutter inden skuring og optørring.

Topskuring: Doser produktet i en tank/spand, påfør opløsningen og lad virke 5
minutter. Skur og sug opløsningen op med vandsuger.

UHS Rengøring: Doser produktet i en vandtank og rengør gulvet med en
gulvvaskemaskine i én arbejdsgang.

Vigtigt
Skal opbevares frostfrit.
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Tekniske specifikationer
Udseende: Svag gullig, klar væske
Vægtfylde: 1,02
pH-værdi koncentreret: 11,0 � 11,5
pH-værdi i 1% opløsning: 9,2 +/-0,5

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

Indhold og funktion:
Vandig opløsning af (2-methoxymethylethoxy)propanol (fedtløsner), 2-aminoethanol (fedtløsner), nonionisk
tensid (befugter, fedtløsner), sæbe (fedtløsner) og gluconat (kalkbinder).

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
7513115 2x5 ltr.


