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TASKI Jontec 300
Detergent neutru pentru pardoseli, cu spumare redusă

Descrierea produsului
TASKI Jontec 300 este un detergent neutru cu spumare redusă, pentru toate
tipurile de pardoseli lavabile. Este recomandat în special pentru utilizarea cu
maşini automate de spălat pardoseala, pentru curăţarea pardoselilor acoperite
cu emulsie.

Proprietăţi de bază
• pH neutru
• Amestec de surfactanţi
• Încorporează tehnologia ONT de dezodorizare activă
• Timp rapid de uscare
• Spumare redusă, acţiune rapidă
• Multiple aplicaţii

Avantaje
• Adecvat oricărui tip de pardoseală lavabilă
• Foarte economic datorită puterii excelente de curăţare la dozaje reduse
• Se usucă rapid, fără să lase dâre
• Descompune sursele de mirosuri neplăcute, intensificând efectul parfumului

proaspăt şi contribuind la împrospătarea ambientului
• Ideal pentru maşini automate: spumarea redusă facilitează atât absorbţia

rapidă a soluţiei uzate, cât şi utilizarea la capacitate maximă a rezervorului
de colectare

• Adecvat pentru utilizarea cu monodiscul şi cu mopul

Instrucţiuni de utilizare
Dozare:
Dozare minimă: 50 ml pentru 10L soluţie (0.5% / 1:200)
Maşini automate
de pardoseală:

Creşteţi până la 5% pentru suprafeţe foarte murdare.
Utilizaţi 100-200 ml pentru 10l soluţie (1-2%).

Aplicare:
Manual:
Aplicare umedă cu mopul: Dozaţi preparatul într-o găleată cu apă, aplicaţi pe
pardoseală, lăsaţi să acţioneze dacă este necesar, după care îndepărtaţi soluţia
uzată.
Pentru performanţe optime, utilizaţi un mop plat din microfibră.
Maşină:
Dozaţi preparatul în rezervorul maşinii umplut în prealabil cu apă, aplicaţi
soluţia, frecaţi şi îndepărtaţi soluţia uzată.

Important:
A nu se utiliza la concentraţii mai mari de 1% pe suprafeţe tratate cu emulsie de
protecţie. A nu se utiliza pe pardoseli sensibile la apă, precum lemnul ne-
impregnat sau plută.
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Date tehnice
• Aspect: lichid transparent, de culoare verde
• Densitate relativă [20°C]: 1.00
• pH (conc.): 8.5 - 9.0
• pH (îm uz): 7.2 +/- 0.5 la diluţie 1%

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţie şi nu trebuie interpretate ca specificaţii de calitate.

Informaţii despre manipulare şi depozitare în siguranţă
Manipularea în siguranţă:
Informaţii complete referitoare la clasificarea preparatului concentrat, manevrarea şi îndepărtarea în siguranţă a
acestuia, în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH), se regăsesc în Fişa cu Date de Securitate,
disponibilă separat..
Exclusiv pentru utilizatori profesionişti.

Informaţii despre depozitare:
Păstraţi produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme.

Data de minimă durabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei inscripţionată pe ambalaj, în condiţiile menţionate.

Aprobări
DIN V 18032-2:2001-04 certificat nr. 55150/900 8274-1, din data: 19.08.2004.

Produsul a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe baza unei evaluări de risc toxicologic de către
Departamentul Global de Securitate a Produselor (GPS) din cadrul Centrului Global al grupului Diversey, prin
avizul nr. R63461, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală conform destinaţiei şi a instrucţiunilor de folosire.

Informaţii ecologice
Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului European al Detergenţilor
648/2004/EC, surfactanţii utilizaţi în compoziţia acestui preparat îndeplinind condiţiile de biodegradabilitate
finală, conform anexei III la Regulament.

Ambalare
Codul articolului Dimensiunea ambalajului Tipul ambalajului
G11964 2 x 5 L Bidon din plastic
G11677 200 L Butoi din plastic


