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TASKI Jontec 300 J-Flex
Neutrale, laag schuimende vloerreiniger - concentraat

Productomschrijving
Jontec 300 J-Flex is een hoog geconcentreerde, laag schuimende dagelijkse
reiniger voor waterbestendige harde vloeren.

Belangrijke eigenschappen
• Speciaal geformuleerd voor de dagelijkse reiniging van alle waterbestendige

harde vloeren
• Snel werkend
• Laag schuimend
• pH-neutraal
• Bevat ONT

Voordelen
• Economisch in gebruik dankzij een uitmuntende schoonmaakprestatie bij

lage doseringen
• Te gebruiken met schrobzuigmachines, éénschijfsmachines en

natte/klamvochtige mopsystemen
• Laag schuimend voor snelle vuilopname en het optimaal benutten van de

vuilwatertank
• De ONT verwijdert onaangename geuren en laat een lang aanhoudende

prettige, frisse lucht achter
• Makkelijk en gecontroleerd te doseren door middel van het J-Flex systeem

Gebruiksaanwijzing
Het J-Flex dosseersysteem geeft gecontroleerde doseringen voor zowel hoge
als lage oplossingen. Hoge oplossingen voor nat/klamvochtig moppen en voor
zware vervuiling. Lage oplossing voor machinaal gebruik en/of lichte vervuiling.

Dosering:
Draai de keuzeknop naar emmer hoge oplossing (icoon: emmer met drie
druppels) en vul de emmer/machine-tank met de J-Flex fles

of
draai de keuzeknop naar emmer lage oplossing (icoon: emmer met één
druppel) en vul de emmer/machine-tank met de J-Flex fles

Verpakking Dosering Hoeveelheid RTU-oplossing
(liters) per pak

Aantal 5 liter
emmers

1.5 liter Laag 1:500 750 150
Hoog 1:200 300 60

5.0 liter Laag 1:500 2500 500
Hoog 1:200 1000 200
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Toepassing:
Handmatig:
Nat moppen: de oplossing op de vloer aanbrengen, indien nodig in laten werken en daarna de vervuilde
oplossing opnemen.
Klamvochtig moppen: vul een sproeiflacon met de oplossing, een matige hoeveelheid op de mop sproeien en
het oppervlak schoonmaken. Spoel of vervang de mop regelmatig.
Machine:
De oplossing op de vloer aanbrengen, schrobben en daarna de vervuilde oplossing opnemen.

Belangrijk:
Niet gebruiken op niet-waterbestendige vloeren zoals onbehandeld hout of kurk.

Technische gegevens
Eigenschappen: heldere groene vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]: 1.01
pH-waarde onverdund: 8.5 - 9.0
pH-waarde voor beide oplossingen: 7.0 - 8.0

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Milieu-informatie
Dit product is in overeenstemming met de EG-eisen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7512197 1 x 1,5 liter doseerfles
7512202 1 x 5 liter cubitainer


