
F3e
Omschrijving
Onderhoudsmiddel op basis van polymeer. Laat een heldere, slijtvaste beschermlaag 
achter en bouwt een rijk glansniveau op. Tevens wordt een hoogwaardige reiniging 
verkregen door de reinigende componenten in het product. 

Eigenschappen
• Perfecte combinatie van polymeren, wassen en oppervlakte-actieve stoffen

• Zonder opwrijven wordt een goede waterbestendige beschermende laag behaald

• Universele toepassing

• De beschermende laag wordt opgebouwd na meerdere behandelingen

Voordelen
• Effectief vloeronderhoudsmiddel, zelfs voor veel belopen vloeren

• Verhoogt de slipweerstand van de vloer

• Laat een slijtvaste, glanzende beschermlaag achter die opwrijfbaar is voor extra glans 

• Kan onverdund gebruikt worden om als bescherming te dienen of kan verdund 
worden voor onderhoud aan alle waterbestendige, harde vloeren

• Ideaal voor de mopmethode, maar ook uitermate geschikt voor gebruik met 
schrobzuigmachines

• De polymeerlaag die op de vloer wordt achtergelaten zorgt voor een eenvoudige reiniging

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
TASKI Jontec Extra dient verdund te worden gebruikt. Raadpleeg voor uitgebreide 
informatie over dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart 
kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing:

Mopmethode:
• Doseer het product in een met water gevulde emmer, breng de oplossing aan op  

de vloer en neem de vuile oplossing op

Machinaal:
• Doseer het product in een met water gevulde machinetank, breng de oplossing aan  

op de vloer aan en reinig

Basisbehandeling:
• Doseer het product zoals aanbevolen en verdeel de oplossing met een wasverdeler  

of een schone mop

• Laat de oplossing drogen

• Breng indien nodig extra lagen aan

• Opwrijven voor extra glans

TASKI® Jontec Extra
Vloerreiniger/onderhoudsmiddel



Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS). https://sds.sealedair.com/. 

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen 
onder 5°C.

Veilig gebruik
Niet verdunnen of mengen met andere producten. Niet gebruiken op watergevoelige vloeren, zoals onbehandeld hout of kurk. Gebruik 
TASKI Jontec Forward voor tussentijdse reiniging, afhankelijk van type en mate van vervuiling.

Milieu-informatie
Dit product is in overeenstemming met de EG-eisen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid (73/404/EEC en 73/405/EEC).
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Technische gegevens

Platform Artikelnummer Omschrijving/Verpakking Gebruiksklaar Emmer
Uiterlijke 
kenmerken

pH waarde 
(onverdund)

pH waarde 
(verdund)

Relatieve  
dichtheid (20°C)

Standaard 
concentraat

7513160 
TASKI Jontec 
Extra 2x5 L

100%
1% (50 ml voor 5 L emmer) 
max 4%

100% 1% (50 ml voor 5 L emmer)  
max 4%
Voor basisbehandeling: 50% 

Melkachtige, 
witte vloeistof

≈ 8 ≈ 8 1.03 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.




