
Jontec 300

Universelt gulvrengøringsmiddel, lavtskummende
Beskrivelse
Lavtskummende universelt rengøringsmiddel til brug på vaskbare gulve, der tåler 
vand. Velegnet til gulvvaskemaskine på lukkede gulve.

Egenskaber
 • pH-neutral
 • Blanding af forskellige typer overfladeaktive stoffer
 • Tilføjet Odour Neutralising Technology O.N.T.
 • Hurtigtørrende
 • Lavtskummende, hurtigvirkende
 • Mange anvendelsesmuligheder

Fordele
 • Velegnet til alle hårde gulve, der tåler vand
 • Økonomisk i brug pga. høj effektivitet
 • Tørrer hurtigt uden at stribe
 • Dårlige lugte neutraliseres, så parfumeeffekten forstærkes og efterlader en frisk 

duft
 • Velegnet til gulvvaskemaskine: Sikrer en optimal opsugning og udnyttelse af 

snavsevandstanken, da det er lavtskummende
 • Også velegnet til skuremaskine og manuel vask

Anvendelse 
Manuelt
Dosér produktet i en spand fyldt med vand, fordel opløsningen, lad virke hvis 
nødvendigt og fjern snavsevandet. Bedste resultat opnås ved brug af microfiber.

Maskine
Dosér produktet i en vandtank fyldt med vand (skuremaskine eller 
gulvvaskemaskine), fordel opløsningen, skur og fjern snavsevandet.

Vigtigt
Brug max. 1% dosering på polishfilm. Må ikke bruges på vandfølsomme gulve 
(f.eks. uforseglet træ eller kork). 
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Jontec 300

Universelt gulvrengøringsmiddel, lavtskummende

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

Sikkerhedsinformation og oplysninger om opbevaring 
Se venligst separat sikkerhedsdatablad (SDS) for oplysning om håndtering og bortskaffelse. https://sds.diversey.com)/ Opbevares i 
lukket originalemballage ved normal temperatur. 

Opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 5°C til 40°C.

Holdbarhed
2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer, der anvendes i dette produkt, er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med kravene i EU-
direktiverne 73/404 og 73/405 og tilhørende senere ændringer.
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Platform Beskrivelse/str. Spand Maskine Udseende
pH værdi 
Konc.

pH værdi 
i brug

Vægtfylde  
(20°C)

Standard 
koncentration

Jontec 300 6x1L, 
2x5L

0,4-0.5% (16-25ml til 5L) max 5% 0,4-0,5% (40-50ml pr. 
10L ) max 2%

Klar grøn 
væske ≈ 8,5 +/- 7.5 1,002 g/cm3

J-Flex
Jontec 300 J-Flex 
1x1,5L  og 1x5L

0,2% (150 spande med 5L) 0,2% (75 tanke pr. 10L) Klar grøn 
væske ≈ 8,3 +/- 7.5 1.01 g/cm3

J-Flex 0,2% (500 spande med 5L) 0,2% (250 tanke pr. 10L) Klar grøn 
væske ≈ 8,3 +/- 7.5 1.01 g/cm3

IntelliDose TASKI Jontec 300 ID 
2x1.5L N/A 0,2%, 0,3% eller 0,5% Klar grøn 

væske ≈ 8,3 +/- 7.5 1.01 g/cm3


