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Termékleírás
A TASKI Jontec Forward conc. DvF egy erősen koncentrált, alacsony habzású, 
lúgos padozattisztító minden vízálló kemény padlóhoz moppal történő alkalmazásra 
valamint súrológépekben történő használatra. Az alacsony habzású formula 
eltávolítja a makacs szennyeződéseket és a zsírt minden vízálló, bevonat nélküli 
kemény padlóról (kivéve kezeletlen fa). Ideális napi használatra éttermek minden 
területén, beleértve a konyhát és a mosókonyhát is.

Legfontosabb tulajdonságok
• Felületaktív anyagok és lúgos összetevők hatékony keveréke
• Hatékony emulgeáló képesség
• Fékezett habzás, gyors hatás
• Sokoldalú alkalmazás

Előnyök
• Nagyon jó tisztító teljesítmény minden vízálló kemény padlón (kivéve kezeletlen fa)
• Hatékonyan tisztít és távolítja el a piszkot és a zsíros foltokat
• Alkalmas nedves moppal történő alkalmazásra valamint súrológépekben történő 

használatra 
• Kellemes, friss illatot hagy maga után
• Csökkenti a hulladék mennyiségét, kevesebb tárolóhelyre van szükség erősen 

koncentrált formulájának köszönhetően
• Pontos és költségtakarékos adagolás a Diverflow with Sure Link adagoló 

segítségével

Használati útmutató
A TASKI Jontec Forward conc. környezetbarát, rugalmas 1,5 literes műanyag 
tasakba van töltve, hogy illeszkedjen a Diverflow with Sure Link adagolóba. 

Adagolás: 
Vödör / tartály feltöltés Diverflow with Sure Link adagolóval: 
Töltse fel a vödröt/tartályt közvetlenül az adagolóból. Koncentráció: 0,5%.
Vigye fel az oldatot a tisztítandó felületre moppal vagy takarítógéppel, öblítse le 
tiszta vízzel és hagyja megszáradni.

Fontos:
Első használat, vagy bizonytalanság esetén tesztelje a termék kompatibilitását egy 
kevésbé látható helyen.
Kifröccsenés vagy -ömlés esetén azonnal távolítsa el az oldatot a lúgra érzékeny 
felületekről (pl. fa lambéria, festett/mázolt felületek) nedves törlőkendővel. Ne 
használja bevonat nélküli fafelületen.

TASKI® Jontec Forward conc DvF
Alacsony habzású, lúgos kémhatású padlótisztítószer
koncentrátum



Technikai adatok
Megjelenés: Tiszta, zöld folyadék 
pH (töményen): ≈ 11 
Relatív sűrűség (20 °C): 1,03 g/cm³
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Elérhető kiszerelés
Termék  Cikkszám  Kiszerelés 
TASKI Jontec Forward conc DvF 7518567  4 x 1,5 L

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag 
intézményi felhasználásra. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen 
tárolandó. Szakszerű tárolás mellett minőségét 2 évig megőrzi.

Környezeti információ
A termékben található felületaktív összetevők az EU EK 648/2004. sz. jóváírásának megfelelően biológiailag lebomlók.
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