Taski Jontec Combi
Preparat do mycia i konserwacji podłóg na bazie polimerów

Opis
TASKI Jontec Combi jest niskopieniącym preparatem stworzonym na bazie
polimerów do mycia i konserwacji twardych, wodoodpornych podłóg.
Dzięki zdolności szybkiego działania i zawartości składników niskopieniących
preparat jest przeznaczony do stosowania przy użyciu automatów szorujących.
Preparat TASKI Jontec Combi jest idealnym połączeniem detergentów,
polimerów oraz wosków, charakteryzującym się szybkością działania
i nisko pieniącą formułą.
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stanowi idealne połączenie detergentów, polimerów oraz wosków;
charakteryzuje się szybkością działania, nisko pieniącą formułą;
tworzy i wzmacnia powłokę ochronną po każdej aplikacji;
wykazuje zdolność szybkiego usuwania zabrudzeń z tłuszczu oraz
rozpuszczalnych w wodzie przy jednoczesnym tworzeniu powłoki ochronnej;
specjalnie stworzony do stosowania w automatach szorujących;
nadaje i chroni połysk;
tworzy antypoślizgową powłokę ochronną.

Właściwości
Postać:
Gęstość (20ºC):
pH (koncentrat, 20ºC):

białawo-żółtawa ciecz
ok. 1,01 g/cm³
ok. 8,3

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

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniach: karnister 5 L, beczka 200 L.
Dozowanie:
Minimalne:
50 ml na 10 l roztworu (0,5% / 1:200)
W przypadku uporczywych zabrudzeń: zwiększyć dozowanie do 5 %
Mycie maszynowe:
Zadozować preparat do zbiornika/ wiaderka wypełnionego wodą, nanieść na
mytą powierzchnię, szorować i usunąć zanieczyszczony roztwór.
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Uwaga
Nie stosować preparatu w przypadku podłóg wrażliwych na wodę (np. niezaimpregnowane drewno, korek).
Stosować tylko w automatach szorujących.
Przed użyciem zaleca się wykonanie testu preparatu na niewielkim kawałku podłogi, w mało widocznym miejscu.
Uwaga
Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do
Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.
Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód
gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości
niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji.
Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać
dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.
Okres trwałości
2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).
Warunki przechowywania
Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach. Nie przechowywać w temperaturze
poniżej 6ºC i w wysokich temperaturach. Kompletne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych
przy pracy z preparatem znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Środki ostrożności i pierwsza pomoc
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Taski Jontec
Combi, ubocznych skutków zdrowia, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania
z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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