
F4i

Jontec Forward J-Flex
Geconcentreerde alkalische vloerreiniger laagschuimend

Productomschrijving
Jontec Forward J-Flex is een hooggeconcentreerd, laagschuimende alkalische
reiniger voor waterbestendige vloeren.

Belangrijke eigenschappen
• Speciaal geformuleerd voor krachtige reiniging van alle waterbestendige

harde vloeren.
• Werkt snel.
• Laagschuimend.
• Reinigt in de diepte en verwijdert zodoende alle minerale en organische

vetten.
• Licht alkalisch.

Voordelen
• Zeer economisch door de uitstekende reinigingseigenschappen en lage

dosering.
• Laagschuimend voor snelle vuilopname en het optimaal benutten van de

vuilwatertank
• Toepasbaar in schrobzuigmachines, eenschijfmachines en mopsystemen
• Laat een prettige frisse geur achter
• Makkelijk en gecontroleerde dosering via het J-Flex systeem

Gebruiksaanwijzing
Het J-Flex doseersysteem geeft u een gecontroleerde dosering zowel voor een
hoge als een lage dosering. Hoge dosering voor moppen of bij sterke vervuiling.
Lage dosering bij machinaal gebruik of lichte vervuiling.

Doseren:
Draai controleknop naar emmer teken hoge dosering (pictogram van emmer
met 3 druppels) en vul de emmer/watertank met de J-Flex fles of draai de
controleknop naar lage dosering (pictogram emmer met 1 druppel) en vul
emmer/watertank met de J-Flex fles

Verpakking Dosering Liters oplossing per
verpakking

Aantal 5 liter
emmers

1.5 liter Laag 1:500 750 150
Hoog 1:250 375 75

5.0 liter Laag 1:500 2500 500
Hoog 1:250 1250 250
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Toepassing:
Handmatig:
Nat moppen: breng oplossing aan op de vloer ( laat inwerken indien nodig) en verwijder de vuile oplossing.
Klamvochtig moppen: vul sproeiflacon met product oplossing, spray op de mop en reinig de vloer. Spoel of
vervang de mop regelmatig.
Machine:
Breng de oplossing aan op de vloer, schrob en verwijder de vuile oplossing.

Belangrijk:
Niet gebruiken op niet waterbestendige vloeren zoals bijv onverzegeld hout of kurk

Technische gegevens
Uiterlijk: heldere, kleurloze vloeistof
Relatieve dichtheid [20°C]: 1.03
pH-puur: 11.0 � 11.5
pH voor beide oplossingen: 9.0 - 10.0

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd

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

Opslag informatie:
Opslaan in originele gesloten verpakking weghouden van extreme temperaturen

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

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
7512205 1x1.5L


