
TASKI® Jontec® 
Crystal Shield 
Cleaner

Polimer bázisú tisztító- és ápolószer

Termékleírás

Alacsony habzású, polimer bázisú, mindennapi tisztító/ápolószer 

kopadlókhoz. Egyedülálló polimeres tisztítószer, amely napi tisztításhoz és a 

padló fényének megújításához is használható. Használata a teljes, innovatív 

TASKI Crystal Shield programmal ajánlott.

A TASKI Crystal Shield rendszer helyreállítja a padló fényét, megvédi a padlót 

a karcolásoktól, kopásnyomoktól és foltoktól, és egyben csúszásmentessé is 

teszi a padlót.

Fő termékjellemzők
• Mosószerek, polimerek és viaszok tökéletes kombinációja

• Tisztítja és fényezi a padlót

• Korrigálja a karcolásokat és növeli a padló fényét

• Alacsony habzású, gyorsan hat

• Rendszeres használata védi a padlót

• Minden használat során tovább erősíti a védőréteget
• Az új O.N.T. szagsemlegesítő technológiával készült

Előnyök
• Hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, és védőréteggel vonja be 

a padlót

• Naponta használt tisztítószerként megújítja a padló fényét, és javítja 

apró sérüléseit

• Alkalmazása moppal vagy takarítógéppel is történhet

• Magas fényt és védelmet biztosít, sikálással tovább fényesíthető
• Csúszásgátló védőréteget képez a padlón
• Elpusztítja a kellemetlen szagokat okozó molekulákat, így erősíti az 

illatanyag hatását, friss illatot hagyva maga után

• Minden szektorban használható
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Technikai adatok

Termékmegjelenés átlátszó, halványsárga folyadék pH-érték a használat során 8,6 +/- 0,5 a 0,5%-os oldatban

Relatív suruség (20 °C) 1,01 Csúszásmentesség 0,5 minimum (ASTMD D2047)

pH (hígítás nélkül)                              9,0 – 10,0

A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetők termékspecifikációnak.

Termék Kiszerelés Cikkszám

TASKI Jontec Crystal Shield Cleaner 2 x 5 L 7521768

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
Takarítógéppel:      80 ml 10 liter oldathoz (0,8%)

Kézi takarításnál:      160 ml 10 liter oldathoz (1,6%)

Padló fényének megújításához (szórófejjel/takarítógéppel):  10%

Helyreállítás (takarítógéppel):    160 ml 10 liter oldathoz (1,6%)

Alkalmazás
Napi takarítás (takarítógéppel/kézi takarítás moppal és vödörrel):

1. Ha szükséges, törölje át a padlót száraz moppal. 2. Adagolja a terméket a feltöltött víztartályba/vödörbe, vigye fel az oldatot a felületre, majd 

távolítsa el a szennyezett oldatot. 3. Hagyja, hogy a padló teljesen felszáradjon.

Padló fényének megújítása (takarítógéppel):

1. Ha szükséges, törölje át a padlót száraz moppal. 2. A TASKI Crystal Shield Clean & Burnish Pad #2-vel felszerelt takarítógép tele töltött 

víztartályában készítsen 10%-os oldatot, vigye fel az oldatot a felületre. 3. Hagyja, hogy a padló teljesen felszáradjon. 4. Csiszolja át a padlót az Ultra 

High Speed egytárcsás súrológéppel, a munkához a TASKI Crystal Shield Clean & Burnish Pad #2-t ajánljuk. 

Padló felü letének megújítása (szórófejes tisztítás):

1. Ha szükséges, törölje át a padlót száraz moppal. 2. Szórófejes palackban készítsen 10%-os oldatot, az Ultra High Speed egytárcsás súrológépre 

szerelje fel a TASKI Crystal Shield Clean & Burnish Pad #2-t, az oldatból permetezzen egy keveset a padlóra, majd törölje szárazra. 3. Hagyja, hogy 

a padló felszáradjon. 4. Az optimális padlófény érdekében súrolja át a padlót nagy sebességgel a bevonatolt padlókhoz ajánlott TASKI Crystal Shield 

Clean & Burnish Pad #2-vel.

Helyreállítás (takarítógéppel):

1. Ha szükséges, törölje át a padlót száraz moppal. 2. A TASKI Crystal Shield Prep Pad #1-gyel felszerelt takarítógép tele töltött víztartályában 

készítsen 1,6%-os oldatot, vigye fel az oldatot a felületre. 4-6 alkalommal haladjon át az egész padlófelületen. A takarítógép után maradt, túlzottan 

nedves felületeket törölje fel moppal. A takarítást követoen ne öblítse le a padlót. 3. Hagyja, hogy a padló teljesen felszáradjon. 4. Súrolja át a padlót 

az Ultra High Speed egytárcsás súrológéppel, a munkához a TASKI Crystal Shield Prep Pad #1-et ajánljuk. 5. Egy vagy két rétegben vigyen fel a 

Jontec Crystal Shield Protectort a felületre (az egyes rétegek között súrolja át a padlót az ajánlott TASKI Crystal Shield Clean & Burnish Pad #2-vel).
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TASKI® Jontec Crystal Shield Cleaner

Környezetvédelmi információk
A 73/404/EGK és 73/405/EGK irányelvekben és azok késobbi módosításaiban előírtaknak megfelelően a termék biológiai úton lebomló felületaktív 
anyagokat tartalmaz.
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