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TASKI Jontec Saponet free
Vaskeplejemiddel uden voks - sæbebaseret

Beskrivelse
Sæbebaseret vaskeplejemiddel, der giver en halvblank og skridsikker plejefilm.

Egenskaber
• Enestående sammensætning af kvalitetssæbe og anioniske tensider
• Efterlader en tynd og beskyttende film på overfladen
• Uden parfume og farve
• Lavtskummende
• Opfylder svanemærkekriterierne for rengøringsmidler

Fordele
• God rengørende effekt
• Giver en skridsikker og halvblank beskyttende film
• Kan poleres til højere glans
• Kan anvendes i gulvvaskemaskiner
• Svanemærket

Brugsanvisning
Dosering
Dosering: 10 ml til 5 ltr. brugsopløsning (0,2%).

Øg doseringen, hvis nødvendigt

 Opbygning af plejefilm: 100 ml til 10 ltr. brugsopløsning (1%)

Anvendelse
Manuelt
Vask: Doser i en spand fyldt med vand, påfør opløsningen og fjern
snavsevandet
Opbygning af plejefilm: Doser i en spand fyldt med vand, påfør opløsningen
med mop og lad tørre. Kan poleres til højere glans hvis ønsket. Brug en ren
mop
Maskine
Doser i vandtank fyldt med vand, påfør opløsningen og fjern snavsevandet.

Vigtigt
Må ikke bruges på gulve, der ikke tåler vand, f.eks. uforseglet træ og kork.

Tekniske specifikationer
Udseende: Klar, farveløs væske
Vægtfylde: 1.01 g/cm³
pH-værdi koncentreret: 10.5 � 11.5

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses
som en specifikation.

Indhold og funktion
Vandig opløsning af fedtsyresæbe (plejer), anioniske tensider (befugter,
fedtløsner) og nonioniske tensider (befugter, fedtløsner).
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Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion
Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til professionelt
brug/specialist.

Opbevaring
Skal opbevares i original tillukket dunk ved normal temperatur.

Opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6ºC til 40ºC.

Holdbarhed
2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger
Mindsket påvirkning af vandlevende organismer
Mindre forbrug af farlige stoffer
Klar brugsanvisning

Svanemærket, licensnr. 526-047.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7513127 6x1 ltr. Flaske
7513126 2x5 ltr. Dunk


