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TASKI Jontec 300
Dagelijkse laagschuimende neutrale vloerreiniger

Productomschrijving
Laagschuimende neutrale reiniger voor alle waterbestendige harde vloeren.
Ideaal voor gebruik in schrobzuigmachines op beschermde vloeren.

Belangrijke eigenschappen
• pH-neutraal
• Mengsel van verschillende typen oppervlakte actieve stoffen
• Bevat ONT
• Snelle droogtijd
• Laagschuimend, snelwerkend
• Universele toepassing

Voordelen
• Geschikt voor alle typen waterbestendige harde vloeren
• Zeer economisch door zeer goed reinigend vermogen bij lage doseringen
• Droogt snel op zonder strepen
• De ONT technologie vernietigt nare luchtjes. Dit versterkt het parfum en laat

een frisse geur achter
• Ideaal voor schrobzuigmachines, laagschuimend, daardoor is het opnemen

van de oplossing snel mogelijk en wordt de vuilwatertank optimaal benut
• Ook geschikt voor gebruik met éénschijfsmachines of de mopmethode

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Minimum dosering: 50ml voor 10 l oplossing (0.5% / 1:200)

Verhoog de dosering tot max 5% bij
zware vervuilingen

Schrobzuigmachines: Gebruik 100-200 ml voor 10 l oplossing
(1-2%)

Toepassing:
Handmatig:
Mopmethode: doseer het product in een met water gevulde emmer en breng de
oplossing aan op de vloer, laat indien nodig inwerken en neem de vuile
oplossing op.
Voor het beste resultaat: gebruik het product in combinatie met microvezel.
Machinaal:
Doseer het product in een volle watertank van een éénschijfsmachine of
schrobzuigmachine, breng de oplossing op de vloer aan, schrob de vloer en
neem de vuile oplossing op.

Belangrijk:
Niet meer doseren dan 1% op beschermde vloeren. Niet gebruiken op
watergevoelige vloeren bijv. ongelakt hout of kurk.
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Technische gegevens
Eigenschappen: heldere, groene vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]: 1.00
pH-waarde puur: 8.0 - 9.0
pH-waarde in gebruik: 7.2 +/- 0.5 bij 1% verdunning

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Goedkeuringen
DIN V 18032-2:2001-04 certificaat nr. 55150/900 8274-1, datum: 19.08.2004

Milieu-informatie
Dit product is in overeenstemming met de EG-eisen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
A101051 6x2 liter fles
7512925 2x5 liter can


