
TASKI® Jontec Destat
ESD vloerreiniger/onderhoudsmiddel

Productomschrijving
Statisch-dissipatief reinigings-/onderhoudsmiddel voor vloeren behandeld met Jontec 
ESD. Taski Jontec Destat zorgt voor een betere verdeling van elektrostatische ladingen 
over standaardvloeren en vermindert het risico voor schade door statische ontladingen.

Belangrijke eigenschappen

• Doeltreffend mengsel van oppervlakte-actieve stoffen

• Versterkt met Avetran™

• Verspreidt elektrostatische ladingen over het volledig oppervlak

• Veelzijdig gebruik

Voordelen
• Veilig voor gebruik op de meeste soorten waterbestendige, harde vloeren en vloeren 

behandeld met een vloeremulsie

• Uitstekende reiniging zonder dat de vloer dof wordt

• Reactiveert de statisch-dissipatieve werking van Jontec ESD (onderdeel van het ESD-
programma)

• Beschermt personen beter tegen elektrische schokken door de ontlading van statische 
elektriciteit

• Kan ook rechtstreeks gebruikt worden op alle waterbestendige harde vloeren en op 
ESD-vloeren om ze klaar te maken voor recoating

Gebruiksaanwijzing

Dosering:
De TASKI Jontec Destat moet worden verdund.

Emmer: 350 ml / 5 L (7%)

Schrobzuigmachine: 350 ml / 10 L (3,5%)

Dieptereiniging voor recoating: 700 ml / 10 L (7%) 
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Technische gegevens 
Uiterlijk:   Heldere, groene vloeistof

pH (puur):   10

pH (in gebruik:  9

Relatieve dichtheid (20 °C):   1.04 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag 
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in het afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS) sds.sealedair.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor water zoals ongelakt hout en kurk. Moet worden gebruikt bovenop de  
TASKI Jontec ESD.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de  
EU-wetgeving 73/404/EEC en 73/405/EEC.
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Toepassing: 
Manueel:

Nat moppen:

• Het product doseren in een emmer gevuld met water. De oplossing aanbrengen en schrobben. Verwijder vervuilde toepassing

Eerste behandeling: 

• Het product doseren in een emmer gevuld met water. De oplossing aanbrengen en schrobben met een schone dweil. Laat de oplossing 
aan de lucht drogen

• Jontec Destat wekelijks tot driemaal toe aanbrengen op een vloer behandeld met Jontec ESD zodat de elektrostatische ladingen zich 
beter verspreiden

• Niet naspoelen

Machine:

Schrobzuigmachine: 

• Het product in de volle watertank doseren. De oplossing aanbrengen en schrobben. Verwijder vervuilde toepassing

Dieptereiniging voor recoating met Jontec ESD:

• Het product doseren in de volle watertank van een eenschijfsmachine voorzien van en rode pad. De oplossing aanbrengen en 
schrobben. Verwijder vervuilde toepassing

• Volledig laten opdrogen vóór het aanbrengen van een nieuwe laag


