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TASKI Jontec Saponet
Reiniger/onderhoudsmiddel op basis van zeep

Productomschrijving
Vloerreiniger/onderhoudsmiddel op basis van zeep. Voorziet de vloer van een
zijdeachtige glans en een antislip beschermlaag die bij iedere reiniging
vernieuwd wordt.

Belangrijke eigenschappen
• Unieke combinatie van een hoge kwaliteit zeep met anionogene oppervlakte

actieve stoffen
• Laat een dunne beschermingslaag achter op de vloer
• Laagschuimend
• Universeel toepasbaar

Voordelen
• Zeer goed reinigend vermogen
• Creëert een stroeve, zijdeachtige beschermlaag
• Geschikt voor toepassing met schrobzuigmachines
• Opwrijfbaar voor extra glans

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Minimum dosering:
Zware vervuiling:
Basisbehandeling:

50 ml voor 10 l oplossing (0.5% /1:200)
Verhoog de dosering tot 3%
1 l voor 10 l oplossing (10%)
Verhoog de dosering tot 25% voor poreuze vloeren

Toepassing:
Handmatig:
Mopmethode: doseer het product in een met water gevulde emmer, de
oplossing aanbrengen en de vervuilde oplossing opnemen.
Basisbehandeling: doseer het product in een met water gevulde emmer, de
oplossing aanbrengen met een schone mop en laten drogen. Opwrijven met
een éénschijfsmachine voor extra glans.
Machinaal:
Doseer het product in een volle watertank, de oplossing aanbrengen en de
vervuilde oplossing opnemen. Reinig regelmatig de machine om
kalkzeepopbouw in de machine te voorkomen.

Belangrijk:
Niet gebruiken op watergevoelige vloeren bijv. ongelakt hout of kurk.
Het product wordt niet aanbevolen voor gebruik in gebieden met hard water.

Technische gegevens
• Eigenschappen: heldere, gele vloeistof
• Soortelijk gewicht [20°C]: 1.01
• pH-waarde puur: 9.5 � 10.0
• pH-waarde in gebruik: 7.4 +/- 0.5 bij 0.5% verdunning

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



TASKI Jontec Saponet

Diversey Nederland
Maarssenbroeksedijk 2
3542 DN Utrecht
PO Box 40441
3504 AE Utrecht
Tel. : +31 (0)30 247 69 11
Fax : +31 (0)30 247 63 17
www.diversey.com
P90792NLNL-02  © Copyright 2010 Diversey 2

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

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7513125 2x5 liter can


