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Termékleírás

A TASKI Jontec 300 Smart Mix Pro 30 egy alacsony habzású, semleges kémhatású 

padlótisztítószer koncentrátum, mely minden vízálló kemény padlófelület tisztítására 

alkalmas. Szóróflakonos-, vagy nedves mopos tisztításra is alkalmas. A Smart Mix 

Pro tasak egyedi kialakításának köszönhetően a termék egyszerűen, biztonságosan 
és pontosan adagolható. A TASKI Jontec 300 Smart Mix Pro 30 EU Ecolabel 

jóváhagyással rendelkezik.

Legfontosabb tulajdonságok

 • pH-semleges

 • Nem hagy lerakódást és maradékokat a padlón

 • Nem habzik, alacsony koncentrációban is hatékony

 • Kellemes, friss illattal rendelkezik

 • A Smart Mix Pro csomagolással a koncentrátum egyszerű és szabályozott 
adagolása biztosított

Előnyök
 • Minden vízálló padlótípuson használható

 • Vödrös és mopos tisztításra is alkalmas

 • Hatékony zsíroldó hatásával minimális adagolás mellett költségeket takaríthat 

meg, miközben a környezeti hatást is csökkenti

 • Egyszerű, pontos és biztonságos adagolás a Smart Mix Pro tasaknak 
köszönhetően

Használati útmutató

Adagolás: 

Vödrös módszer: Egy tasakot töltsön fel 4 liter vízzel (1,6%).

Alkalmazás

A Smart Mix Pro csomagolásának segítségével kontrollált adagolást érhetünk 

el flakonokba és vödrökbe egyaránt. A lap alján található QR kód beolvasásával 

megtekintheti a termék használatát bemutató videót.

Szóróflakonos-mopos tisztítás: Töltse fel a tasakot 4 liter vízzel; nyomja meg 

a tasakot a jobb felső sarkában, hogy a tisztítószer és a víz összeérjen; óvatosan 
rázza össze a tasakot, hogy az oldat elkeveredjen; töltsön meg egy szóróflakont az 

így elkészített oldattal a kieresztőcsap segítségével. Vigye fel az oldatot a mopra a 
szórófej segítségével és tisztítsa meg a padlót.

TASKI Versa Plus használata esetén töltse fel a tartályt a Smart Mix Pro tasakban 

elkészített oldattal és tisztítsa meg a padlót. 

Előnedvesített mopos tisztítás: Töltse fel a tasakot 4 liter vízzel; nyomja meg a 

tasakot a jobb felső sarkában, hogy a tisztítószer és a víz összeérjen; óvatosan rázza 
össze a tasakot, hogy az oldat elkeveredjen. Töltse fel a moptartót félig a Smart Mix 

Pro tasakban elkészített oldattal . Helyezze a mopokat az oldatba, hogy megszívják 

magukat. Vegyen ki egy átnedvesedett mopot és tisztítsa meg vele a padlót.

TASKI® Jontec 300 
Smart Mix Pro™ 30
Semleges kémhatású padlótisztítószer koncentrátum

Olvassa be a kódot a termék 

használatát bemutató videóhoz.
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Technikai adatok

Platform Cikkszám Terméknév + kiszerelés
Szóróflakon 
feltöltés Megjelenés pH (töményen) pH (oldat)

Relatív 
sűrűség  (20°C)

Smart Mix Pro 100862537 Jontec 300 Smart Mix Pro 30 / 2 x 63 ml 8 ml (1,6%) / 500 ml Tiszta, zöld 
folyadék

7,0-8,0 7,0-8,0 1,01 g/cm³  

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési és tárolási információ

A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló Biztonsági Adatlap tartalmazza. 

sds.sealedair.com/

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

Termékkompatibilitás

Ne használja nem vízálló padlókon, pl. bevonat nélküli fa- vagy parafa felületeken. Első használat előtt tesztelje a szer 
kompatibilitását a felületen egy kevésbé látható helyen. 

Környezeti információ
A TASKI Jontec 300 Smart Mix Pro 30 EU Ecolabel jóváhagyással rendelkezik. A termék összetevői biológiailag lebomlanak és 
megfelelnek az EC 648/2004. EU tisztítószer szabályozás követelményeinek.
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