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TASKI Jontec Destat
ESD vloerreiniger/onderhoudsmiddel

Productomschrijving
Statisch dissipatieve vloerreiniger/onderhoudsmiddel voor het onderhoud van
vloeren die gecoat zijn met TASKI Jontec ESD en om electrostatische
dissipatie te verhogen op standaard vloeren om statische ontladingsproblemen
te verminderen.

Belangrijke eigenschappen
• pH neutraal
• Effectieve reinigingsmiddelcombinatie
• Bevat AvetranTM

• Verdeelt statisch electrische ladingen over een groot oppervlak
• Verticale toepassing mogelijk

Voordelen
• Veilig te gebruiken op de meeste waterbestendige harde vloeren
• Reinigt goed zonder het oppervlak mat te maken
• Reactiveert de statisch dissipatieve eigenschappen van TASKI Jontec ESD

(onderdeel van het ESD programma)
• Reduceert electrische schokken op personen veroorzaakt door statische

ontladingen
• Kan ook direct gebruikt worden op elk waterbestendig hard oppervlak.

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Handmatig: 700 ml voor 10 l oplossing (7% / 1:14)
Schrobzuigmachine: 350 ml voor 10 l oplossing (3.5%)

Toepassing:
Handmatig:
Nat moppen: Doseer het product in een volle emmer water, pas de oplossing
toe en verwijder de vervuilde oplossing.
Bij eerste behandeling: Doseer het product in een volle emmer water, pas de
oplossing toe met een schone mop en laat drogen.
Gebruik TASKI Jontec Destat op TASKI Jontec ESD tot 3 maal per week om
verzekerd te zijn van statische dissipatie. Niet naspoelen!

Machine:
Schrozuigmachine: Doseer het product in de volle watertank, pas de oplossing
toe en verwijder de vervuilde oplossing.

Belangrijk:
Niet gebruiken op watergevoelige vloeren, zoals ongelakt hout en kurk.
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Technische gegevens
• Eigenschappen: groene vloeistof
• Soortelijk gewicht[20°C]: 1.03
• pH-waarde puur: 8.9 +/- 0.5
• pH-waarde in gebruik: 8.9 bij 7% oplossing

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.

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

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7513120 2x5 liter can


