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JohnsonDiversey Jontec Purity
Gulvrengøringsmiddel til oliebehandlede trægulve

Beskrivelse
TASKI Jontec Purity er et gulvrengøringsmiddel specielt udviklet til
oliebehandlede trægulve. Det indeholder en speciel blanding af sæbe og
rengøringsaktive stoffer, som er effektiv til fjernelse af snavs uden at skade
oliebehandlingen. Det indeholder også specielle additiver og tallolie til pleje af
overfladen og efterlader en beskyttende film som fornyes ved hver rengøring.

Egenskaber
• Indeholder tallolie
• Plejer trægulvet
• Efterladen en beskyttende film

Fordele
• Baseret på olie fra fyrretræ, specielt udviklet til brug på alle typer

oliebehandlede trægulve
• Gode rengørende egenskaber
• Beskytter overfladen mod slid og pletter

Brugsanvisning
Dosering:
Min. dosering: 200 ml pr. 10 l vand (2% / 1:50).

Øg doseringen op til 5% ved kraftig
besmudsning.

Anvendelse:

Tørmop altid gulvet før anvendelse af produktet.

Manuelt: Fugt mopperne med brugsopløsningen. Fugtmop gulvet. Det er vigtigt,
at der bruges så lidt vand som muligt til rengøring af gulvet! Det bedste
rengørende resultat opnås ved brug af fugtede microfiber mopper.
Vigtigt: Det er vigtigt, at der bruges så lidt vand som muligt til rengøring af
gulvet! Anvend altid fugtmopning. Kan også anvendes i TASKI VersaPlus
moppesystem.

Maskine: Doser produktet i en vandtank fyldt med vand. Påfør
brugsopløsningen og opsug altid snavsevandet omgående i én arbejdsgang
(direkte metode). Poler med en skuremaskine og rød/hvid rondel hvis der
ønskes højere glans.
Vigtigt: Ved brug i områder med hårdt vand dannes der kalksæbe i maskinen!
Rengør maskinen regelmæssigt for at undgå tilstopning af dyserne.

Vigtigt:
Må ikke bruges på rå/ubehandlet træ og kork. Må kun bruges på oliebehandlede
træ-/korkgulve.
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Tekniske specifikationer
• Udseende: lys brun viskøs væske
• Vægtfylde [20°C]: 1.10
• pH (koncentreret): 10.0 -10.5
• pH (2%-opløsning): 10 +/- 0.5

Ovenstående er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion:
Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
Kun til professionel brug / specialist.

Opbevaring:
Skal opbevares i tillukket original emballage. Undgå ekstreme temperaturer.

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

Holdbarhed:
2 år i uåbnet emballage.�

Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med
forordning 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7515237 3x5 ltr


