
TASKI Jontec Best
Preparat do usuwania zabrudzeń tłuszczowych pochodzenia mineralnego.

Opis:
TASKI Jontec Best  jest niskopieniącym preparatem do usuwania z podłóg 
zabrudzeń tłuszczowych tj. oleje syntetyczne, mineralne, smary i zanie-
czyszczenia rozpuszczalne w wodzie. Preparat szybko i skutecznie usuwa 
zabrudzenia z mytych powierzchni, wykazując szczególnie silne właściwości 
emulgujące w stosunku do zanieczyszczeń o charakterze tłuszczowym. 
TASKI Jontec Best jest preparatem neutralnym chemicznie. 

Cechy:
    •    szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe, oleje syntetyczne,
         mineralne, smary, ślady opon wózków widłowych;
    •    ekonomiczny w użyciu - wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń 
         przy niskich stężeniach użytkowych;
    •    nie pieni się, co pozwala szybko zebrać roztwór z umytej podłogi i ponownie
         wykorzystać sprzęt myjący;

Właściwości:
Postać:                przeźroczysta ciecz
pH (koncentrat, 20oC):  ok. 8,8
pH (1% roztwór, 20oC):               ok. 8,4 (+/- 0,5)
Gęstość (20oC):               ok. 0,99 g/cm3

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

Sposób użycia:
Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L
Dozowanie:
• minimalne / lekkie zabrudzenia              100 ml na 10 l roztworu (1%)
• szczególnie silne zabrudzenia:   zwiększyć dozowanie do 5% 
• automaty szorujące:                               100-250 ml na 10 l  roztworu (1-2,5%)      

MYCIE RĘCZNE: Przygotować w wiadrze roztwór o odpowiednim stężeniu, 
nanieść go na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, pozostawić do zadziałania, 
na krótką chwilę i usunąć zanieczyszczony roztwór.
MYCIE MASZYNOWE: Przygotować w zbiorniku automatu szorującego lub 
maszyny jednotarczowej roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na 
mytą powierzchnię, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę, szorować 
i usunąć zanieczyszczony roztwór.

W przypadku szczególnie silnych zabrudzeń: roztwór nanieść na mytą
powierzchnię, pozostawić na 5-10 minut do zadziałania, szorować i usunąć
zanieczyszczony roztwór.
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UWAGA: 
W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, przed użyciem zaleca 
się wykonanie testu preparatu na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

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

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 Best, 
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami
produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.  

Warunki przechowywania:
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnie i właściwie oznakowanych opakowaniach, 
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w ekstremalnie niskich i wysokich 
temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
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