TASKI Sprint Glass J-Flex
Preparat do czyszczenia wodoodpornych powierzchni i szkła.

Opis
TASKI Sprint Glass J-Flex jest skoncentrowanym preparatem do mycia wodoodpornych powierzchni i szkła. Produkty linii J-Flex znajdują się w specjalnych, jednorazowych butelkach z zamocowaną na stałe specjalną głowicą dozującą.
Głowice zapewniają dozowanie dokładnie tej samej, niezmienionej ilości produktu
za każdym razem, w zależności od wybranej opcji dozowania: wiadro lub butelka.

Cechy
•
•
•
•
•
•
•

wysoce efektywna formuła, o neutralnym pH;
szybko wysycha, nie pozostawiając zacieków i smug;
skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia i ślady palców;
idealny do mycia szkła i innych wodoodpornych powierzchni, np.: okien,
luster, glazury i innych szkliwionych powierzchni;
świeży, przyjemny zapach;
proste zastosowanie: spryskaj i wytrzyj powierzchnię;
szybkie i kontrolowane przygotowanie odpowiedniego roztworu produktu,
dzięki systemowi J-Flex;

Właściwości
Postać:
niebieska ciecz
Gęstość w 20ºC:
ok. 0,97 g/cm³
pH (koncentrat, w 20ºC):
ok. 7,3
Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Butelkę z preparatem należy podłączyć do kranu technicznego przy użyciu zestawu
przyłączeniowego (postępować według zaleceń z Instrukcji obsługi J-Flex).
System J-Flex umożliwia w pełni kontrolowane dozowanie produktu zarówno do
wiaderek, jak i do butelek ze spryskiwaczami.
Metoda natryskowa
1. Ustawić pokrętło regulacyjne w pozycji butelka .
2. Końcówkę dozującą umieścić w napełnianej butelce.
3. Wcisnąć przycisk dozujący
i napełnić butelkę roztworem.
4. Roztworem spryskać ścierkę i przecierać powierzchnie. Jeśli to konieczne,
wypolerować je miękką, suchą ścierką lub papierowym ręcznikiem.
Wiaderko
1. Ustawić pokrętło regulacyjne w pozycji wiaderko .
2. Końcówkę dozującą umieścić w napełnianym wiaderku.
3. Wcisnąć przycisk dozujący
i napełnić wiaderko roztworem.
4. Roztworem spryskać ścierkę / gąbkę i przecierać powierzchnie. Jeśli to konieczne, wypolerować je miękką, suchą ścierką lub papierowym ręcznikiem.
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TASKI Sprint Glass J-Flex
Sposób użycia - c.d.
Opakowanie

1,5 L

Dozowanie
wiaderko 1:200
butelka

1:20

Ilość roztworu
roboczego z 1
opakowania

300 litrów

Liczba butelek
(750 ml) z 1
opakowania

30 litrów

Liczba wiaderek
(5 L) z 1 opakowania
60

40

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

Atesty, pozwolenia

•

preparat TASKI Sprint Glass J-Flex posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH nr HŻ/00989/01/2009
z 11 marca 2009 roku;

Postępowanie z odpadami

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

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°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

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna
ochrona skóry. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem
TASKI Sprint Glass J-Flex, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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