TASKI® Jontec 300 Pur-Eco

Geconcentreerde neutrale vloerreiniger, laagschuimend

Productomschrijving
Laagschuimende, neutrale reiniger voor alle waterbestendige harde vloeren.
Belangrijke eigenschappen
• pH-neutraal in gebruik
• Laat geen residu achter
• Laagschuimend
• Effectieve reiniging bij lage dosering
• Frisse geur
• Voldoet aan de voorwaarden van het EU ecolabel
Voordelen
• Veilige toepassing op alle waterbestendige vloeren
• Geen grijze of vettige vloeren
• Ideaal voor schrobzuigmachines, éénschijfsmachines en handmatige reiniging
• Economisch reinigen door middel van effectieve werking bij lage dosering
Gebruiksaanwijzing
Dosering:
TASKI Jontec 300 Pur-Eco is verkrijgbaar in diverse verpakkingen en wordt handmatig
gedoseerd (standaard concentraat) of door middel van één van onze doseersystemen
(SmartDose, QuattroSelect®).
Raadpleeg voor uitgebreide informatie over de specifieke dosering of het
doseersysteem de tabel met technische gegevens.
Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het
milieu.
Toepassing
• Nat moppen: Dosering toevoegen aan een volle emmer water, de oplossing
aanbrengen met een mop en de vervuilde oplossing opnemen.
• Sproei reiniging: Dosering toevoegen aan een gelabelde sproeiflacon gevuld met
water, de oplossing op het vervuilde oppervlak sproeien en het oppervlak met een
éénschijfsmachine met rode pad bewerken.
• Schrobzuigmachine: Dosering toevoegen aan een volle watertank, de oplossing
aanbrengen, schrobben en vervolgens de vuile oplossing opnemen. Laat bij
hardnekkige vervuiling de oplossing inwerken.
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Technische gegevens
Platform

Beschrijving

Emmer

Machine

Uiterlijk

pHwaarde
puur

pHwaarde
verdund

Relatieve
dichtheid

standaard
concentraat

TASKI Jontec 300 Pur-Eco 2 x 5 L

0,25% (12,5 ml per 5 L)

0,25% (12,5 ml per 5 L)

Heldere, groene vloeistof

≈8

+/- 7.5

1.01 g/cm3

SmartDose

TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD 1.4 L

0,2% (1 shot peer 5 L)

0,2% (1 shot per 10 L)

Heldere, groene vloeistof

≈8

+/- 7.5

1.01 g/cm3

QuattroSelect

TASKI Jontec 300 Pur-Eco QS 2 x 2.5 L

0,2%, max 0,4%

0,2% of 0,3%

Heldere, groene vloeistof

≈8

+/- 7.5

1.01 g/cm3

IntelliDose

TASKI Jontec 300 Pur-Eco ID 2 x 1.5 L

na

0,2% of 0,3%

Heldere, groene vloeistof

≈8

+/- 7.5

1.01 g/cm3

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

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/.
Alleen voor professioneel gebruik. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.
Veilig gebruik
Dit product niet gebruiken op watergevoelige vloeren zoals ongelakt hout of kurk.
Milieu-informatie
De TASKI Jontec 300 Pur-Eco voldoet aan de voorwaarden van het EU Ecolabel.
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EUwetgeving 73/404/EEC en 73/405/EEC.
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