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TASKI Jontec Asset
ΟυδÝτερο καθαριστικü δαπÝδων

ΠεριγραφÞ
Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων για όλα τα ανθεκτικά στο νερό δάπεδα. Η
ουδέτερη σύνθεσή του που περιέχει ειδικό µίγµα απορρυπαντικών παραγόντων,
κάνει το προϊόν πολύ αποτελεσµατικό για τον καθαρισµό των περισσότερων
τύπων προστατευµένων ή µη-προστατευµένων δαπέδων.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ

• Ουδέτερο pH
• Περιέχει µίγµα διαφορετικών τύπων τασιενεργών
• Πολυποίκιλη εφαρµογή.

ΠλεονεκτÞìατα

• Κατάλληλο για όλους τους τύπους ανθεκτικών στο νερό σκληρών δαπέδων.
• Πολύ οικονοµικό χάρη στην άριστη καθαριστική του απόδοση σε µικρές
δοσολογίες.

• Ιδανικό για χρήση µε σφουγγαρίστρα ή καθαρισµό µε ψεκασµό µε µηχανή
µονού δίσκου.

• Κατάλληλο επίσης για χρήση µε µηχανή πλύσεως-στεγνώσεως.

Οδηγßεò χρÞσηò
∆οσολογία:
Ελάχιστη δοσολογία: 50ml για 10l διαλύµατος (1% / 1:100).

Για βαρείς ρύπους, αυξήστε τη
συγκέντρωση µέχρι και σε 5%.

Καθαρισµός µε ψεκασµό: 50-250ml για 500ml διαλύµατος (10-
50%) ανάλογα µε το επίπεδο των
ρύπων

Με µηχανή πλύσεως-στεγνώσεως: 100-200ml για 10l διαλύµατος (1-2%)

Εφαρµογή:
Χειρωνακτικά: Προσθέστε το προϊόν σε δοχείο γεµάτο νερό και απλώστε το
διάλυµα. Αφήστε το να δράσει αν είναι απαραίτητο (ανάλογα µε τους ρύπους)
και αποµακρύνετε το βρώµικο διάλυµα.
Καθαρισµός µε ψεκασµό και µηχανή µονού δίσκου: Χρησιµοποιήστε µηχανή
µονού δίσκου και κόκκινη τσόχα: ∆οσολογήστε το προϊόν στη συσκευή
ψεκασµού και ψεκάστε για να καθαρίσετε το δάπεδο.
Με µηχανή: Προσθέστε το προϊόν σε δοχείο γεµάτο νερό, στο κάδο νερού
µηχανής µονού δίσκου ή µηχανής πλύσεως-στεγνώσεως και απλώστε το
διάλυµα. Τρίψτε και αποµακρύνετε το βρώµικο διάλυµα.

Προσοχή:
Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν σε δάπεδα ευαίσθητα στο νερό.
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ΤεχνικÝò πληροφορßεò
Εµφάνιση: διαυγές, πράσινο υγρό
Σχετική πυκνότητα [20°C]: 1.00
pH-αδιάλυτου προϊόντος: 7.8 � 8.3
pH-στη χρήση: 7.5 +/- 0.5 σε 1% διάλυση

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

Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Ασφαλής χειρισµός:
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
Μόνο για επαγγελµατική χρήση.

Πληροφορίες Αποθήκευσης:
∆ιατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς του περιέκτες µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

ΠεριβαλλοντικÝò πληροφορßεò
Τα τασιενεργά που χρησιµοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοδιασπώµενα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
Οδηγιών της ΕΕ, 73/404/EEC and 73/405/EEC και των τροποποιήσεων τους.

ΚαταχωρÞσειò
Αρ. Κατ. Γ.Χ.Κ.: 9164/0/2004

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας Τύπος συσκευασίας
7512667 2x5L


