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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.

Neutrale laagschuimende vloerontvetter

Omschrijving
Krachtige, laagschuimende, oplosmiddelhoudende vloerreiniger voor de verwijdering
van minerale/synthetische olie, vet, rubber en wateroplosbaar vuil van alle
waterbestendige, harde vloeren. Kan in minimale dosering gebruikt worden op
behandelde vloeren.

Eigenschappen
•   pH neutraal
•   Groot emulgerend vermogen
•   Laagschuimend, snelwerkend
•   Veelzijdige toepassing
•   Milieuverantwoord voor afvoer via het afvalwater
•   Unieke, gepatenteerde geur neutralisatie (Odour Neutralizing Technology; O.N.T.)

Voordelen
•   Geschikt voor gebruik op alle waterbestendige, harde vloeren
•   Verwijdert snel en grondig minerale/synthetische olie, vet, bandensporen en

wateroplosbaar vuil
•   Ideaal voor schrobzuigmachines: laagschuimend voor snelle opname van de

oplossing en optimaal gebruik van de watertank
•   Tevens geschikt voor sproeireiniging met éénschijfsmachines en handmatige

reiniging met een geschikt mopsysteem
•   Geschikt om via een olie/vetafscheider te lozen
•   De gepatenteerde geur neutralisatie (Odour Neutralizing Technology; O.N.T.)

vernietigt onaangename geuren waardoor er een langdurige, frisse achterblijft

Gebruiksaanwijzing
Handmatige reiniging:
1.  Doseer het product in een emmer gevuld met water.
2.  Breng de oplossing aan.
3.  Sta toe om indien nodig te handelen, scrubben en schoonvegen.

Machinaal reinigen:
1.  Doseer het product in de volle watertank.
2.  Breng de oplossing aan.
3.  Laat het product 5-10 minuten inwerken.
4.  Scrub en verwijder de vuile oplossing.

Dosering:
TASKI Jontec Het beste moet worden verdund.
Doseringsemmer: 50 ml / 5L (1%) Max. 5%.
Dosering schrobzuigmachine: 100-250 ml / 10L (1 tot 2,5%).
Voor indirecte methode: max. 5%.
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De juiste dosering en temperatuur bespaart kosten en brengt het milieu minder schade toe.

Toepassing:
Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze vloeistof
Frisse geur
pH waarde (onverdund): 8.8
pH-waarde (in gebruik): 7-8 (1%)
Relatieve dichtheid: 0.99 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.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Milieu-informatie
De oppervlakteactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de vereisten van de
EG-richtlijnen 73/404 / EEG en 73/405 / EEG en de daaropvolgende wijzigingen.

Goedkeuringen
Beschikbare verpakkingen
TASKI Jontec Best is verkrijgbaar in 2x5L, 1x10L en 200L.


