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Productomschrijving
Oplosmiddelgebaseerde was voor reiniging en onderhoud van bewerkte, geöliede en 
onbewerkte houten en kurken vloeren.

Belangrijke eigenschappen
• Goed gebalanceerde reiniger/onderhoudsmiddel gebaseerd op harde wassen en 

oplosmiddelen

• Erg effectief op oplosbare vervuiling

• Opwrijfbare beschermende laag

Voordelen
• Beschermt tegen vocht in de voegen (speciaal voorgelakt parket) en voortijdige 

slijtage

• Hakstrepen, teer, olie en vet kunnen efficient verwijderd worden bij gebruik van de 
spraymethode

• Laat een mooie glans achter

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Het product is gebruiksklaar. Gebruik onverdund.

Toepassing:
Volledige reiniging/onderhoud
Eerste behandeling: Voor behandeld hout: doe het product in de sprayer van een 
éénschijfsmachine, uitgerust met een rode pad en spray de schone vloer.

Voor onbehandeld hout: breng een dunne laag aan met een wasverdeler. Laat drogen, 
daarna onmiddellijk opwrijven. Onbewerkte vloeren kunnen een tweede laag nodig 
hebben. Breng de tweede laag alleen aan als de eerste laag volledig droog is. Nadat de 
vloer droog is het gehele oppervlak opwrijven met een witte of rode pad om de laag te 
verstevigen.

Spraymethode
Doe het product in de sprayer van een éénschijfsmachine, uitgerust met de juiste pad, 
en spray de vloer schoon. Na een korte droogperiode het hele oppervlak opwrijven 
voor een gelijkmatig uiterlijk/glans.

Vlekbehandeling/onderhoud
Doe het product in de sprayer van een éénschijfsmachine, uitgerust met de juiste pad, 
en sprayreinig de vloer door alleen de vlekken/bevuilde plekken te sprayen. Na een 
korte droogperiode het hele oppervlak opwrijven voor een gelijkmatig uiterlijk/glans.

Strippen
Sprayreinig het oppervlak met TASKI Jontec Solve en een éénschijfsmachine, uitgerust 
met een blauwe pad.
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Belangrijk:
Goed schudden voor gebruik. Niet opslaan of gebruiken bij temperaturen beden de 5°C. Breng voor gebruik het 
product op kamertemperatuur (open de can en zet deze in warm water). Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige 
vloeren (b.v. rubber, asfalt, asfalttegel). De met het product bevuilde doeken zijn brandbaar.

Technische gegevens
Eigenschappen:  melkachtige witte vloeistof

Soortelijk gewicht [20°C]:  1.00

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.
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