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TASKI Jontec Destat
Rengørings- og plejemiddel til ESD gulve

Beskrivelse
Rengørings- og plejemiddel til elektrostatisk afledende gulve (ESD) behandlet
med Jontec ESD. Kan også anvendes til at øge elektrostatisk afladning på
standard gulve for at reducerer problemer med statisk elektricitet.

Egenskaber
• pH neutral
• Kombination af effektive overfaldeaktive stoffer
• Forstærket med AvetranTM

• Fordeler elektriske ladninger over et stort areal
• Alsidig anvendelse

Fordele
• Sikker at anvende på de fleste overflader og polisher, der tåler vand
• Rengør uden at gøre overfladen mat
• Genaktivere den elektrostatiske afledende evne fra Jontec ESD (del af ESD

program)
• Reducerer elektriske stød på kunder og personale fra statisk elektricitet
• Kan også anvendes direkte på hårde overflader, der tåler vand og som

rengøring før genbehandling med Jontec ESD

Brugsanvisning
Dosering:
Manuel: 700 ml til 10 l brugsopløsning (7 % / 1:14)
Kombinationsmaskine: 350 ml til 10 l brugsopløsning (3,5 %)
Grundrengøring før genbehandling: 700 ml til 10 l brugsopløsning (7 %)
Anvendelse:
Manuel:
Fugtmopning: Doser produktet i en spand fyldt med vand, påfør opløsningen og
fjern snavsevandet.
Første behandling: Doser produktet i en spand fyldt med vand, påfør
opløsningen med en ren mop og lad opløsningen tørre.
Anvend Jontec Destat på Jontec ESD op til 3 gange om ugen for at sikre
elektrostatisk afladning. Efterskyl ikke!
Maskine:
Kombinationsmaskine: Doser produktet i en vandtank fyldt med vand, påfør
opløsningen og fjern snavsevandet.
Grundrengøring før genbehandling med Jontec ESD: Doser produktet i
skuremaskinens fyldte vandtank, påfør opløsningen, bearbejd med rød rondel
og fjern snavsevand. Lad tørre fuldstændig før genbehandling.
Vigtigt:
Må ikke bruges på vandfølsomme gulve (f.eks. uforseglet træ og kork).
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Tekniske specifikationer
• Udseende: Grøn væske
• Vægtfylde [20°C]: 1,03
• pH [koncentreret]: 8,9 +/- 0,5
• pH [7% opløsning]: 8,9
Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

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.

Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelig I overensstemmelse med EU
Direktiv 73/404/EEC og 73/405/EEC og tilhørende senere ændringer.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage
7513121 2x5 l


