Jontec Ceramica
Detergent pentru pardoseli ceramice

Descrierea produsului
Jontec Ceramica este un detergent neutru special dezvoltat pentru curăţarea
pardoselilor ceramice neprotejate, cu luciu intens, cum ar fi pardoselile din
porţelan glazurat, gresie, marmură sau granit lustruit etc. Produsul a fost
formulat pentru a nu lăsa dâre sau reziduuri pe pardoseli, păstrând în acelaşi
timp stralucirea originală şi asigurând capacitatea excelentă de curăţare.

Proprietăţi de bază
• pH neutru
• Produs pe bază de solveţi, uscare rapidă
• Parfum proaspăt

Avantaje
• Sigur în utilizare pe toate tipurile de pardoseli grele neprotejate, lavabile
• Ideal pentru placile ceramice cu luciu intens – Nu lasă dâre şi urme pe
suprafeţe
• Lasă un miros plăcut

Instrucţiuni de utilizare
Dozaj:
Dozaj minim pentru
utilizare manuală:
Maşini automate de
pardoseală:

100ml pentru 10l soluţie (1% / 1:100). Pentru suprafeţe
foarte murdare, creşteţi concentraţia până la 5%.
Folosiţi 50-200ml pentru 10l soluţie (0.5-2%).

Aplicare:
Manual:
Dozaţi preparatul într-o găleată cu apă şi ştergeţi pardoseala cu mopul. Clătirea
nu este necesară.
Maşină:
Dozaţi preparatul în rezervorul maşinii automate, umplut în prealabil cu apă,
aplicaţi soluţia, frecaţi şi îndepărtaţi soluţia uzată.
Important:
A nu se utiliza pe pardoseli lustruite şi pe pardoseli sensibile la apă, precum
lemnul ne-impregnat şi plută.

Date tehnice
•
•
•
•

Aspect:
Densitate relativă [20°C]:
pH (conc.):
pH (în uz):

lichid transparent, de culoare verde
0.99
7.2 - 7.8
7.5 +/- 0.5 la diluţie 1%

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţie şi nu trebuie interpretate ca
specificaţii de calitate.
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Jontec Ceramica
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 utilizatorii 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
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. R63405, 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
G11967

Dimensiunea ambalajului
2x5L

Tipul ambalajului
Bidon din plastic
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