
TASKI Jontec Solve 
Preparat na bazie rozpuszczalników do usuwania wosków. 

Opis
TASKI Jontec Solve jest preparatem do usuwania z podłóg zanieczyszczeń wosko-
wych, tłuszczowych i olejowych. Zawiera specjalną kompozycję rozpuszczalników, 
które szybko i skutecznie rozpuszczają zanieczyszczenia na mytych powierzchniach. 
Preparat może być stosowany zarówno do mycia ręcznego, jak i maszynowego. 

Cechy
• szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia o charakterze woskowym,
             tłuszczowym i olejowym; 
• może być stosowany zarówno do mycia ręcznego, jak i maszynowego;
• może być stosowany także w przypadku podłóg drewnianych.

Właściwości
Postać:                przeźroczysta  ciecz
Gęstość (20°C):               ok. 0,7690 g/cm³

Sposób użycia
Dozowanie: Preparat stosuje się w postaci nierozcieńczonej.

MYCIE RĘCZNE:
Przy pomocy ręcznego spryskiwacza zwilżyć preparatem mopa i czyścić podłogę 
mopem do usunięcia zanieczyszczeń.

MYCIE MASZYNOWE: 
Przy pomocy układu natryskowego maszyny jednotarczowej zwilżyć podłogę pre-
paratem i czyścić podłogę maszyną jednotarczową z odpowiednim padem do usu-
nięcia zanieczyszczeń.

Uwaga: Podczas stosowania preparatu nie używać odkurzaczy ze względu 
na niebezpieczeństwo eksplozji. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszcze-
niach! Nie stosować preparatu w przypadku podłóg wrażliwych na rozpuszczalniki 
(np. guma, asfalt). W celu sprawdzenia odporności podłogi na preparat, przed 
użyciem zaleca się wykonanie testu preparatu na niewielkim kawałku podłogi, 
w mało widocznym miejscu. Magazynowanie preparatu: przechowywać z dala od 
źródeł wysokiej temperatury w suchym, chłodnym pomieszczeniu.

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób 
użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.
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Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód grunto-
wych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia 
najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specja-
listycznej firmie.
Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowa-
niach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich
temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI jontec Solve 
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami 
produktu i opa-kowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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