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TASKI Jontec Ceramica
Speciale reiniger voor keramische en natuurstenen vloeren

Productomschrijving
Neutrale reiniger speciaal ontwikkeld voor de reiniging van onbeschermde
hoogglans keramische vloeren zoals geglazuurd porselein, tegels, gepolijst
marmer en graniet etc. Het product laat geen residu op de vloer achter en
droogt volledig streeploos op. Het product houdt het hoogglans karakter van de
vloer in stand en heeft een zeer goed reinigend vermogen.

Belangrijke eigenschappen
• pH-neutraal
• Bevat oplosmiddelen daardoor sneldrogend
• Fris geparfumeerd

Voordelen
• Veilig in gebruik op alle soorten onbeschermde waterbestendige harde

vloeren
• Ideaal voor toepassing op hoogglans keramische vloeren - laat geen enkel

residu na
• Laat een prettige geur achter

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Minimum dosering:
Schrobzuigmachines:

100 ml/10 l oplossing (1% / 1:100)
Verhoog de dosering tot 5% voor zware vervuilingen
200 ml/10 l oplossing (2%)

Toepassing:
Handmatig:
Doseer het product in een met water gevulde emmer en mop de vloer.
Naspoelen overbodig.
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 gebruiken op beschermde en watergevoelige vloeren bijv. ongelakt hout of
kurk.

Technische gegevens
• Eigenschappen: heldere, groene vloeistof
• Soortelijk gewicht [20°C]: 0.99
• pH-waarde puur: 7.2 - 7.8
• pH-waarde in gebruik: 7.5 +/- 0.5 bij 1% verdunning

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

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

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

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7512673 2 x 5 liter can


