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*Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.

Lavt skummende neutralt gulvrengøringsmiddel i
SmartDose®

Beskrivelse
Lavt skummende gulvrengøringsmiddel til alle hårde gulve, der tåler vand. Velegnet til
gulvvaskemaskiner.

Egenskaber
•   pH-neutral
•   Efterlader ingen produktrester på gulvet
•   Lavtskummende
•   Effektiv rengøring ved meget lav dosering
•   Frisk parfume

Fordele
•   Sikker i brug på alle gulve der tåler vand
•   Intet gråligt skær på gulvet
•   Effektiv rengøring ved minimum dosering sparer omkostninger og mindsker

miljøpåvirkningen
•   Tørrer hurtigt op uden at efterlade striber

Brugsanvisning
TASKI Jontec 300 Pur-Eco leveres i SmartDose doseringssystem for praktisk og
kontrolleret dosering i spand eller gulvvaskemaskine.

Dosering:
Spand & skuremaskine: Fyld spanden / tanken med rent vand. Drej det gule
doseringshoved til spande-position og træk doseringshovedet helt op. Tryk derefter
doseringshovedet i bund for dosering af midlet. Doser 1x20 ml pr. 10L vand (0,2%).
 
Gulvvaskemaskine: Fyld maskinens tank med rent vand. Drej det gule doseringshoved
til maskin-position og træk doseringshovedet helt op. Tryk derefter doseringshovedet i
bund for dosering af midlet. Doser 1x40 ml pr. 20L vand (0,2%).
 
Korrekt dosering og temperatur sparer omkostninger og mindsker miljøpåvirkningen.

Anvendelse:
1.  Spand: Påfør opløsningen med en mop, lad virke, hvis nødvendigt skur, Fjern

snavsevandet.
2.  Maskine - direkte metode: Påfør opløsningen, skur med rondeller eller børster og

fjern snavsevandet.
3.  Maskine - indirekte metode: Påfør opløsningen med skurende børster/rondeller og

sugefoden oppe, lad opløsningen virke, sænk sugefoden og sug opløsningen op
mens der skures med børster/rondeller. Hvis nødvendigt, skyl efter med rent vand.
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Tekniske data
Udseende: Klar, grøn væske
pH-værdi (ufortyndet): ≈ 8
pH-værdi (brugsopløsning): ≈ 8
Relativ vægtfylde (20°C): ≈1.01 g/cm³
Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring
Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket
originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.
Kun til professionelt brug/specialister.

Produktkompatibilitet
Må ikke anvendes på vandfølsomme gulve, f.eks. uforseglet træ.

Miljøinformation
TASKI Jontec 300 Pur-Eco, licens (DK/020/006), opfylder EU-Ecolabel kriterierne som et miljøvenligt produkt. De overfladeaktive stoffer, der
anvendes i dette produkt, er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med kravene i EU’s rengøringsforordning, EC 648/2004.

Emballagestørrelser
TASKI Jontec 300 Pur-Eco leveres i 1x1,4L SmartDose.
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