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OmniSpray
Reiniger/onderhoudsreiniger voor de spraymethode

Productomschrijving
Hoogglans sprayreiniger / -onderhoudsreiniger voor beschermde en
onbeschermde vloeren, voor gebruik met high-speed éénschijfsmachine, b.v.
TASKI ergodisc omni/duo.

Belangrijke eigenschappen
• Ideale combinatie van een hoge kwaliteit was en effectieve oplosmiddelen
• Speciaal ontwikkeld voor gebruik met high-speed éénschijfsmachines vanaf

500 rpm
• Laat een dunne beschermlaag achter

Voordelen
• Effectieve reiniging en onderhoud van de harde vloer in één handeling
• Droogt erg snel en maakt vloeronderhoud mogelijk terwijl de vloer in gebruik

kan blijven
• Voorziet de vloer van een hoge glans
• Frisse, aangename geur

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
JD OmniSpray is gebruiksklaar; onverdund sprayen

Toepassing:
Na het stofwissen het spray-apparaat van de high-speed éénschijfsmachine,
b.v. TASKI ergodisc omni vullen met JD OmniSpray. Het product op de vloer
sprayen en het oppervlak onmiddellijk bewerken met de machine, voorzien van
een rode pad. Het product is ook geschikt voor het opwrijven van de vloer in
combinatie met andere éénschijfsmachines (aanbevolen minimum snelheid: 500
rpm.

Belangrijk:
Niet bewaren bij temperaturen beneden 5°C. Als de pad vuil is (door extreme
vervuiling of op grote oppervlakken), de pad omdraaien of vervangen door een
schone pad. Pad reiniging: vervuilde pads een nacht in 2% stripper-oplossing
(b.v. TASKI Jontec Deepstrip) laten weken. Daarna grondig uitspoelen en laten
drogen.

Technische gegevens
• Eigenschappen: witte matte vloeistof
• Relatieve dichtheid [20°C]: 1.00
• pH-waarde onverdund: 9.0 � 9.5

Bovenstaande gegevens gelden bij normale productie en dienen niet als
specificatie.   
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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.

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

Milieu-informatie
De wasactieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming
met de EG-richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en de bijbehorende aanpassingen hier op

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7514752 2x5l Can


