
TASKI Jontec Forward conc
 Ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό δαπέδων, χαµηλού αφρισµού - συµπυκνωµένο

ΠεριγραφÞ
Concentrated floor cleaner for all restaurant floors, for mops and
machines.

Ισχυρής χρήσης, υπερσυµπυκνωµένο αλκαλικό καθαριστικό δαπέδων, ειδικά
σχεδιασµένο για χρήση
µε µηχανές πλύσεως-στεγνώσεως και εφαρµογές µε κουβά. Η χαµηλού
αφρισµού σύνθεσή του αποµακρύνει τους έντονους ρύπους, τη βρωµιά και τα
γράσα από όλα τα µη προστατευµένα σκληρά δάπεδα, ανθεκτικά στο νερό.
Ιδανικό για τον καθηµερινό καθαρισµό των δαπέδων ενός εστιατορίου, όπως
την κουζίνα, το λόµπι και τους χώρους υγιεινής.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ

• Αποτελεσµατικός συνδυασµός τασιενεργών και αλκαλίων
• Υψηλή γαλακτωµατοποιητική ικανότητα
• Χαµηλός αφρισµός, γρήγορη δράση
• Πολλαπλών εφαρµογών

Για ακρίβεια στη δοσολόγηση, το TASKI Jontec Forward conc θα πρέπει να
χρησιµοποιείται µόνο στο dispenser του συστήµατος Diverflow with Sure Link
της Diversey.

ΠλεονεκτÞìατα

• Πολύ καλή καθαριστική απόδοση σε όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων,
ανθεκτικών στο νερό (εκτός µη προστατευµένων ξύλινων δαπέδων)

• Καθαρίζει αποτελεσµατικά και αποµακρύνει τη βρωµιά, τα λίπη και τις
εναποθέσεις στρωµάτων από προϊόντα συντήρησης

• Κατάλληλο για χρήση µε µηχανές µονού δίσκου και συστήµατα υγρού
σφουγγαρίσµατος.

• Αφήνει ευχάριστο άρωµα φρεσκάδας
• Εύκολη και ελεγχόµενη δοσολόγηση µέσω του συστήµατος Diverflow with

Sure Link
• Μειώνει τα απορρίµµατα και το χώρο αποθήκευσης και προσφέρει άριστο
κόστος χρήσης, χάρη στην υπερσυµπυκνωµένη του σύνθεση

Οδηγßεò χρÞσηò
Το TASKI Jontec Forward conc περιέχεται σε αµπούλες του 1,5L φιλικές προς
το περιβάλλον για χρήση µε το dispenser του συστήµατος Diverflow with Sure
Link της Diversey.

∆οσολογία:
Μέθοδος καθαρισµού µε κουβά µε χρήση του Diverflow with Sure Link: Γεµίστε
τον κουβά/ δοχείο απευθείας από το dispenser. Ποσοστό συµπύκνωσης 0,5%.

Εφαρµογή:
Εφαρµόστε το διάλυµα µε τον κουβά ή µέσω µηχανής, ξεπλένοντας µε φρέσκο
νερό και αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει.
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Προσοχή:
Ελέγξτε τη συµβατότητα των υλικών σε µια αθέατη περιοχή πριν τη χρήση. Αποµακρύνετε αµέσως υπολείµµατα
του διαλύµατος ευαίσθητες στα αλκάλια επιφάνειες (π.χ. ξύλινοι πίνακες, βαµµένες επιφάνειες ή επιφάνειες µε
βερνίκι) µε ένα βρεγµένο πανί. Να µη χρησιµοποιείται σε µη προστατευµένες ξύλινες επιφάνειες.

ΤεχνικÝò πληροφορßεò

• Εµφάνιση: ∆ιαυγές κίτρινο υγρό
• Σχετική πυκνότητα [20°C]: 1.03
• pH αδιάλυτο: 10.6 - 11.4
• pH σε χρήση: 8.5 ± 0.5 σε 0.5% διάλυµα

Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαµβάνονται
ως προδιαγραφές.

Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò

Ασφαλής χειρισµός:
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας

Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

Πληροφορίες αποθήκευσης:
∆ιατηρείται στους αρχικούς κλειστούς του περιέκτες µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

ΠεριβαλλοντικÝò πληροφορßεò
Τα τασιενεργά που χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο παρασκεύασµα συµµορφώνονται µε τα κριτήρια
βιοδιασπασιµότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) Ν0 648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδοµένα
που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα
παρέχονται σε αυτές κατόπιν άµεσου αιτήµατός τους ή κατόπιν αιτήµατος στον κατασκευαστή του
απορρυπαντικού.

ΚαταχωρÞσειò
Αρ.κατ. Γ.Χ.Κ.: 16144/0/2012

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας Τύπος συσκευασίας
7518568 4x1,5L Diverflow


