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TASKI Jontec Tensol conc
Vloerreiniger/onderhoudsmiddel op basis van oppervlakte actieve stoffen -
concentraat

Productomschrijving
Hooggeconcentreerde vloerreiniger/onderhoudsmiddel. Laat geen opbouwende
film op de vloer achter.

Belangrijke eigenschappen
• Vloerreiniger/onderhoudsmiddel op basis van wateroplosbare ingrediënten
• Laagschuimend
• Universele toepassing
• Fris geparfumeerd
• Onderdeel van het unieke EXACT doserings- en verpakkingsconcept
• Ideaal voor de reiniging en het onderhoud van beschermde en

onbeschermde waterbestendige harde vloeren
• Voorziet de vloer van een stroeve en vuilafstotende film

Voordelen
• Reinigt en onderhoudt de vloeren zonder opbouw te creëren, verhoogt de

slipweerstand en werkt vuilafstotend
• Laat een prettige geur achter
• Ideaal voor het gebruik in schrobzuigmachines
• Ook geschikt voor sprayreiniging met een éénschijfsmachine
• Laat een prettige geur achter
• Doseerdop voor nauwkeurig doseren, houdt kosten in de hand

Gebruiksaanwijzing

Dosering:
Minimum dosering:
Zware vervuiling:
Basisbehandeling:
Sprayreiniging:

2 doseerdoppen / 10 l oplossing (0.2% / 1:500).
Verhoog de dosering tot 1%
500 ml per 10 l water (5%)
Verhoog de dosering tot 10% voor poreuze vloeren
2 doseerdoppen in sprayflacon met 500 ml water (4%)

Toepassing:
Moppen: doseer het product in een met water gevulde emmer en breng de
oplossing aan op de vloer en neem de vuile oplossing op.
Voor de basisbehandeling: doseer het product in een met water gevulde
emmer, breng de oplossing op de vloer aan en laat drogen. Opwrijven voor
extra glans.
Schrobzuigmachine: doseer het product in een met water gevulde tank, breng
de oplossing op de vloer aan en neem de vuile oplossing op.
Eénschijfsmachine met sprayapparaat en rode pad: doseer het product in the
sprayflacon en sprayreinig de vloer. Opwrijven voor extra glans.

Belangrijk:
Niet gebruiken op watergevoelige vloeren bijv. ongelakt hout en kurk.
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Technische gegevens
Eigenschappen: heldere, kleurloze vloeistof
Soortelijk gewicht [20°C]: 0.97
pH-waarde puur: 8.0 - 8.5
pH-waarde in gebruik: 7.8 +/- 0.5 bij 0.2% oplossing

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Milieu-informatie
Dit product is in overeenstemming met de EG-eisen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7513146 6 x 1 liter doseerfles
7513152 1 x 5 liter cubitainer


