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TASKI Jontec 300 N.C. conc
Neutrale vloerreiniger, laagschuimend concentraat

Productomschrijving
Hooggeconcentreerde dagelijkse laagschuimende neutrale vloerreiniger voor
alle waterbestendige vloeren.ldeaal in schrobzuigmachines voor beschermde
vloeren. Het product heeft geen gevarensymbolen nodig waardoor opslag en
vervoer eenvoudiger zijn. De kleurstof en parfum zijn versterkt waardoor de
juiste dosering sneller herkenbaar wordt Het parfum bevat tevens de nieuwe
�O.N.T� neutralisering technologie voor het effectief neutraliseren van nare
luchtjes en laat langdurig een frisse geur na.

Belangrijke eigenschappen
• Gevarensymbolen zijn niet nodig
• pH-neutraal
• Hooggeconcentreerde samenstelling van verschillende reinigers
• Snelle droogtijd
• Bevat �O.N.T� geurneutraliserende technologie
• Laagschuimend snelle reiniging
• Verschillende toepassingen
• Maakt deel uit van het unieke EXACT dosering en verpakking concept

Voordelen
• Veilig in gebruik en geen opslag of transport beperkingen
• Geschikt voor alle waterbestendige harde vloeren
• Economisch in gebruik door uitstekende reinigingseigenschappen en

lage dosering
• Droogt snel zonder strepen
• Neutraliseert nare luchtjes waardoor het parfum een langdurige prettige

geur achter laat
• Ideaal in schrobzuigmachines laagschuimend snelle vuilopname
• Geschikt voor moppen en gebruik van eenschijfsmachine
• Navulbare doseerflacon voor accurate dosering en kosten beheersing

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Minimale dosering : 2 doppen op 10L oplossing (0.2% / 1:500). Verhoog

dosering bij sterke vervuiling.
Sterke vervuiling: Verhoog concentratie tot 1%

Toepassing:
Handmatig:
Doseer product in een met water gevulde emmer, breng oplossing aan, laat
inwerken indien nodig en verwijder vuile oplossing.
Machinaal:
Doseer product in volle watertank breng oplossing aan schrob de vloer en
verwijder vuile oplossing.

Belangrijk:
Gebruik niet meer dan 0.2% oplossing op polymeerwassen. Niet gebruiken op
watergevoelige vloeren zoals onverzegeld hout of kurk.
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Technische gegevens
Kleur : heldere groene vloeistof
Relatieve dichtheid [20°C]: 1.01
pH-waarde puur : 7.5 - 8.5
pH-waarde in oplossing : 7.5 +/- 0.5 at 0.2% oplossing

Boven genoemde gegevens gelden voor normale productie en mogen niet gezien worden als specificaties.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Volledige informatie over gebruik en verwijdering van dit product is verkrijgbaar in een aparte Materiaal
veiligheidsblad.
Alleen voor professionele gebruikers/ specialisten.

Opslaginformatie:
Opslaan in originele verpakking weg van extreme temperaturen.

Milieu-informatie
De grondstoffen gebruikt in dit product zijn biologisch afbreekbaar volgens de EC reglementen 73/404/EEC and
73/405/EEC en bijlage.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
A100953  6x1 l Doseerflacon vol
A100952  5 l Cubitainer
A100954  6x1 l Navulflacon


