TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD

Skoncentrowany neutralny preparat do mycia podłóg
Wprowadzenie do Pur-Eco





Produkty Pur-Eco to wybór unikalnego, idealnie dopasowanego, skutecznego
czyszczenia jak również zwrot w kierunku szanowania środowiska naturalnego.
Wszystkie formuły preparatów zapewniają minimalne dozowanie, czym
ograniczają wprowadzanie substancji chemicznych do środowiska. Produkty
są dostarczane w opakowaniach w pełni podlegających recyklingowi.
Firma Diversey jest bardzo aktywnie zaangażowana w ochronę srodowiska,
produkuje preparaty zgodne z normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
gwarantując jakość, skuteczność i bezpieczeństwo.

Opis produktu


TASKI Jontec 300 Pur-Eco SmartDose jest wysoce skoncentrowanym,
niskopieniącym preparatem do codziennego mycia podłóg.



Preparat przeznaczony jest to mycia wszelkich wodoodpornych podłóg takich
jak: PCV, linoleum, marmur. Preparat może być stosowany do mycia powierzchni zabezpieczonych, jak również niezabezpieczonych z użyciem mopów
i automatów szorujących.



Dzięki innowacyjnemu pojemnikowi SmartDose zawsze pozwala na łatwe,
bezpieczne i dokładne dozowanie skoncentrowanych produktów. SmartDose
jest rozwiązaniem, które łączy wydajność i bezpieczeństwo użytkownika oraz
dba o ochronę środowiska naturalnego. SmartDose wykorzystuje małe ilości
preparatu podczas dozowania, co ogranicza uwalnianie substancji chemicznych
do środowiska a opakowanie przeznaczone jest do recyklingu.

Korzyści






Bezpieczny dla twardych, wodoodpornych podłóg.
Skutecznie czyści i pozostawia połysk na czyszczonych powierzchniach.
Ekonomiczny w użyciu - wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy
niskich stężeniach użytkowych.
Może być stosowany do mycia z użyciem automatów szorujących.
European Ecolabel gwarantuje, że produkt jest przyjazny środowisku, redukuje
wpływ na środowisko wodne i minimalizuje użycie substancji niebezpiecznych.
System SmartDose pozwala na łatwe, bezpieczne i dokładne dozowanie
skoncentrowanych produktów.

Właściwości







Niskopieniący i neutralny chemicznie.
Szybkoschnący, nie pozostawia zacieków.
Bezzapachowy, nie zawiera barwników.
Skuteczny przy użyciu niskich stężeń.
Spełnia wymagania EU-Flower oraz 2005/344/EC.
Wygodne i kontrolowane dozowanie poprzez system SmartDose.
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TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD
Sposób użycia
Dokładne dozowanie pozwala redukować koszty oraz zmniejsza wpływ na środowisko. Kontrolowany system dozowania SmartDose może być
dozowany do dużych wiader oraz automatów szorujących.

Mycie ręczne z użyciem mopa
1. Wiadro 10 L napełnić wodą.
2. Ustawić żółte pokrętło w pozycji wiadro; wyciągnąć je do góry; Następnie wcisnąć do oporu aby zadozować produkt do wiadra. Uzupełnić
wiadro wodą. Stosować jedną dozę na wiadro 10 L.
3. Wyczyścić podłogę.

Mycie maszynowe
1. Zbiornik maszyny napełnić wodą.
2. Ustawić żółte pokrętło w pozycji automat szorujący, wyciągnąć je do góry. Następnie wcisnąć do oporu aby zadozować produkt do zbiornika.
Uzupełnić zbiornik wodą. Stosować jedną dozę na zbiornik maszyny 20 L.
3. Wyczyścić podłogę.

Dozowanie

Liczba napełnień

Wiaderko 10L stężenie 1:500 (0.2%)

70

Zbiornik automatu szorującego 20 L
stężenie 1:500 (0.2%)

35

Właściwości
Wygląd

bezbarwna ciecz

pH koncentratu :

7.8 (+/- 0.5)

Gęstość (20°C)

1.01

pH roztworu (1:500 / 0.2%)

7.5 (+/- 0.5)

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

Produkt

Opakowanie

SKU

Jontec 300 Pur-Eco SD

1x1.4L

7520065

Warunki przechowywania
Szczegółowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem znajdują się w karcie charakterystyki preparatu
niebezpiecznego. Magazynować w oryginalnych opakowaniach. Nigdy nie stawiać dnem do góry. Należy unikać skrajnych temperatur.

Informacje ekologiczne
Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie są zgodne z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w rozporządzeniu
(WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów.

© A.I.S.E.

Produkt przyjazny środowisku...

Keep away
from children.
Keep away
from children.

Do not mix with
other products .

EU Ecolabel: DK/20/6

Avoid inhaling
sprayed product.
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