
 Jontec 300Jontec 300Jontec 300Jontec 300
Semleges hatású padozattiszítószer
koncentrátum
 
LeírásLeírásLeírásLeírás
 
 
A TASKI Jontec 300 SmartDose egy
szuperkoncentrátum, alacsony habzású napi tisztítószer
minden típusú vízálló felületre (PVC, linóleum, kaucsuk,
márvány, stb...). Használható bevonatolt és bevonat
nélküli padlókra. Alkalmas kézi (mop és vödör), valamint
gépi (súrológép) takarításra is.
 
Kis csomagolásának köszönhetően a SmartDose
lehetővé teszi a koncentrált vegyszer könnyű,
biztonságos és pontos adagolását. A SmartDose a
legjobb választás, ha a teljesítmény, a felhasználó
biztonsága és a környezeti felelősségvállalás mind
fontosak Önnek. A SmartDose alacsony adagolási
szinten használható, csökkentve ezáltal a vegyszerek
felhasználását és környezetbe kerülését, csomagolása
újrahasznosított anyagból készül.

A Diversey szakértelme, a környezet iránti
elkötelezettsége, az ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 tanúsítványok, valamint az AISE oklevél a
fenntartható takarításért további garanciát nyújtanak a
minőségre és a hatékonyságra.
 
ElőnyökElőnyökElőnyökElőnyök
 

• Biztonságosan használható bevonatolt padlókon
• Hatékony tisztítás mellett a padló megőrzi csillogását 
• Rendkívül gazdaságos, hiszen kitűnő tisztaságot

eredményez alacsony adagolási szinten
• Használható súrológéppel
• Az európai öko címke biztosítja a környezet

védelmet, a vízi élővilágra gyakorolt hatás és a
veszélyes összetevők csökkentését

• A SmartDose rendszer lehetővé teszi a
szuperkoncentrátumok egyszerű, pontos és
biztonságos adagolását

 
 
 
AlkalmazásAlkalmazásAlkalmazásAlkalmazás

 
 
 
 
TulajdonságokTulajdonságokTulajdonságokTulajdonságok
 

• pH semleges
• Gyors és csíkmentes száradás
• Illat - és színanyagtól mentes
• Alacsony adagolási szinten is hatékony
• Fékezett habzás
• Teljes mértékben megfelel az EU-Virág kritériumnak

2005/344/EC
• Kényelmes és szabályozott adagolás
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HHHaaassszzznnnááálllaaatttiii   uuutttaaasssííítttááásss   ééésss   aaadddaaagggooolllááásss

A megfelelő adagolással költségeket takaríthat meg és
csökkentheti a környezetre gyakorolt hatásokat. A
SmartDose adagoló rendszer alkalmazható nagy méretű
vödrökbe vagy súrológépbe történő szabályozott
adagoláshoz.

KKKééézzziii   tttiiissszzztttííítttááásss   mmmoooppppppaaalll   ééésss   vvvööödddööörrrrrreeelll
111...   Kezdje el a vödör feltöltését 10L vízzel
222...   Fordítsa el a sárga színű fejet a vödör jelzésre; húzza
fel a fejet amíg lehet; majd nyomja le teljesen, hogy a
szer a vödörbe kerüljön. 1 SmartDose nyomás 10 L
vízhez (vödörbe).
333...   Tisztítsa meg a padlót

GGGééépppiii   tttiiissszzztttííítttááásss   sssúúúrrrooolllóóógggéééppppppeeelll
111... Kezdje el feltölteni a súrológép tartályát vízzel
222...   Fordítsa el a sárga színű fejet a súrológép jelzésre,
húzza fel a fejet amíg lehet; majd nyomja le teljesen,
hogy a szer bekerüljön a víz tartályba. 1 SmartDose
nyomás 20L vízhez (gép tartályába).
333... Tisztítsa meg a padlót.

AAAdddaaagggooolllááásss    FFFeeellltttöööllltttéééssseeekkk   ssszzzááámmmaaa
Vödör feltöltés 10L   70
vízzel 1:500 (0.2%)

Súrológép feltöltés 35
20L vízzel 1:500 (0.2%)

TTTeeeccchhhnnniiikkkaaaiii   aaadddaaatttoookkk  

Megjelenés:  Átlátszó, színtelen
pH érték :  7.8 (+/- 0.5)
pH használatban (1:500 / 0.2%)  7.5 (+/-
0.5)
Sűrűség (20°C)  1.01

Ezek az értékek átlagos gyártási értékek, nem
tekinthetők specifikációnak.

KKKiiissszzzeeerrreeelllééésss:::   111...444LLL    CCCiiikkkkkkssszzzááámmm:::   777555111777888333666

BBBiiizzztttooonnnsssááágggooosss   kkkeeezzzeeelllééésss   ééésss   tttááárrrooolllááásss

A kezelésre és ártalmatlanításra vonatkozó információk
megtalálhatóak a termék biztonsági adatlapjában.

Tárolja eredeti csomagolásban. Soha ne tárolja fejjel
lefelé. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket.

KKKööörrrnnnyyyeeezzzeeetttiii   iiinnnfffooorrrmmmáááccciiióóókkk

A terméket alkotó felületaktív anyagok biológiailag
lebomlóak megfelelve ezzel az EU tisztítószer
szabályozás követelményének EC 648/2001.

EEEuuurrróóópppaaaiii   UUUnnniiióóósss   ÖÖÖkkkooo   CCCííímmmkkkeee

 

 Kevesebb hatás a vízi élővilágra

 Kevesebb veszélyes összetevő

 Egyértelmű használati utasítások

EU Virág regisztrációs szám DK/20/6.
További információért látogasson el az EU öko-címke

weboldalára:
hhhttttttppp::://////eeeccc...eeeuuurrrooopppaaa...eeeuuu///eeennnvvviiirrrooonnnmmmeeennnttt///eeecccooolllaaabbbeeelll///iiinnndddeeexxx___eeennn...hhhtttmmm
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