
TASKI Jontec® 
300 Pur-Eco QS

Semleges kémhatású, alacsony habzású 
tisztítószer-koncentrátum

A Pur-Eco termékcsalád
• A Pur-Eco termékek ötvözik a hatékonyságot, a biztonságos felhasználást 

és a környezettudatosságot
• Minden terméket alacsony koncentrációban használhat, így csökkentve 

a vegyszerek felhasználását és azoknak a természeti környezetbe való 
kerülését. A termékek csomagolása újrahasznosítható anyagból készül

• A tisztítószerek hatékonyságát és minőségét a Diversey szakértelme, a 
természeti környezet iránti elkötelezettsége valamint az ISO 9001, ISO 
14001 tanúsítványok és az Európai Mosószeripari Szövetség, az AISE 
„Fenntartható tisztítás” nyilatkozatának való megfelelés garantálja

Termékleírás
• Alacsony habzású, semleges kémhatású tisztítószer vízálló kemény 

padlókhoz A termék minden takarítási módszerrel használható, mindenféle 
vízálló padlón Használata ideális bevonattal kezelt padlók takarítógéppel 
való takarításához. A Jontec 300 Pur-Eco QS adagolása automatikusan 
és mindig pontosan történik a QuattroSelect egység segítségével, ami 
garantálja a költségek szabályozhatóságát és a biztonságos kezelést

• A Jontec 300 Pur-Eco QS megfelel az Európai Unió „Flower” és a 
skandináv „NordicSwan” ökocímke által támasztott követelményeknek

Legfontosabb termékjellemzők
• Semleges pH-érték.
• Nem hagy nyomot, és nem rakódik le a padlón.
• Alacsony habzású, hatékony tisztítás már nagyon alacsony adagolás 

esetén is.
• Sokoldalúan felhasználható a QuattroSelect egység segítségével.
• A QuattroSelect zárt és kulccsal zárható egység, amely megakadályozza 

a koncentrátumhoz való hozzáférést.
• Egyedülálló és környezetbarát tasakos technológia 

alkalmazásával működik.
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Technikai adatok

Termékmegjelenés átlátszó, zöld folyadék pH (hígítás nélkül) 7,0 – 8,0

Relatív sűrűség (20 °C) 1,01

A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetőek termékspecifikációnak.

Termék Kiszerelés Cikkszám

Jontec 300 Pur-Eco QS 2 x 2,5L 7520066

Biztonságos termékkezelés

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön lapon található biztonsági adatlap tartalmazza. 
Kizárólag professzionális felhasználók/specialisták számára.

Tárolási útmutató

Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó, kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket.

Használati útmutató

Adagolás: A termék csak a QuattroSelect hígító egységgel használható, ami garantálja a költségek 100%-os kézbentarthatóságát és a 
teljes biztonságot.

Vödörrel és/vagy takarítógéppel való használathoz: 0,2% enyhe szennyeződés / 0,4% komolyabb szennyeződés esetén. A helyes adagolás 
kiválasztásához kérjük tanulmányozza a QuattroSelect egység üzembe helyezési kézikönyvét. 

Felhasználás

A QuattroSelect sárga szelepét fordítsa abba a mezőbe, amely a megfelelő terméket és alkalmazást jelöli.

Vödörrel: Töltse fel a vödröt a nagy nyomású kivezetőcsőre szerelt töltőpisztoly segítségével. Vigye fel az oldatot a felületre, szükség esetén hagyja 
hatni, majd távolítsa el a szennyezett oldatot. Szivacs segítségével távolítsa el a makacs szennyeződéseket.

Géppel: Töltse fel az egytárcsás súrológép vagy takarítógép tartályát a nagy nyomású kivezetőcsőre szerelt töltőpisztoly segítségével. Vigye fel az 
oldatot a felületre, szükség esetén hagyja hatni, majd távolítsa el a szennyezett oldatot.

Fontos: Ne használja vízre érzékeny padlókon (pl. vízzáró réteg nélküli fán vagy parafán).
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TASKI Jontec® 300 Pur-Eco QS

Környezetvédelmi információk

A Jontec 300 Pur-Eco QS megfelel a Swan tisztítószerekkel szembeni elvárásai 4.6-os 2014.06.14-ig érvényes változatának és az EU-Flower 
2011/383/EK szerinti elvárásainak.
A 73/404/EGK és 73/405/EGK irányelvekben és azok későbbi módosításaiban előírtaknak megfelelően a termék biológiai úton lebomló felületaktív 
anyagokat tartalmaz.

Előnyök:

• Minden vízálló padlón biztonságosan használható.

• Nincsenek szürke vagy „zsíros” padlók

• Mindenféle tisztítási módszerrel használható, többek közt takarítógéppel, egytárcsás súrológéppel, moppal és vödörrel, és használható textíliák 
mosógépben való impregnálásához is.

• Minimális adagolás mellett is jó zsírtalanító hatással rendelkezik, így csökkenti a költségeket és a környezetre gyakorolt hatást.

• Maximális biztonságot nyújt az alkalmazottaknak és az ügyfeleknek is.

• A kis súlyú QuattroSelect tasakok kiemelkedően környezetbarát jellemzőkkel rendelkeznek.


