
TASKI® Jontec Saponet 
Vloerreiniger/onderhoudsmiddel op basis van zeep

Omschrijving
Vloerreiniger/onderhoudsmiddel op basis van zeep. Voorziet de vloer van een 
zijdeachtige glans en een antislip beschermlaag die bij iedere reiniging vernieuwd wordt.

Eigenschappen
• Unieke combinatie van een hoge kwaliteit zeep en anionogene 

oppervlakte-actieve stoffen 

• Laat een dunne beschermingslaag achter op de vloer

• Laagschuimend

• Universeel toepasbaar

Voordelen
• Zeer goed reinigend vermogen

• Zorgt voor een vuilafstotende beschermlaag

• Geschikt voor toepassing met schrobzuigmachines

• Opwrijfbaar voor extra glans

Gebruiksaanwijzing

Dosering:
TASKI Jontec Saponet  is verkrijgbaar in diverse verpakkingen en wordt handmatig 
gedoseerd (standaard concentraat). Raadpleeg voor uitgebreide informatie over de 
specifieke dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart 
kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing

Handmatig:

Nat moppen: 
• Dosering toevoegen aan een volle emmer water, de oplossing aanbrengen met een 

mop en de vervuilde oplossing opnemen

Basisbehandeling:
• Doseer het product in een met water gevulde emmer, de oplossing aanbrengen 

met een schone mop en laten drogen

• Opwrijven met een éénschijfsmachine voor extra glans

Machinaal:
• Doseer het product in een volle watertank, de oplossing aanbrengen en de vervuilde 

oplossing opnemen

• Opwrijven met een éénschijfsmachine voor extra glans

• Reinig de machine regelmatig om kalkzeepopbouw in de machine te voorkomen
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Technische gegevens

Platform
Artikel-
nummer

Omschrijving/
Verpakking Emmer Machine

Uiterlijke 
kenmerken

pH waarde 
(onverdund)

pH waarde 
(verdund)

Relatieve 
dichtheid 
(20°C)

Standaard 
concentraat

7513125 TASKI Jontec Saponet 
2 x 5 L 

0,4 - 0,5% (16-25 ml op 5 L) max 3%
Basisbehandeling: 10% 500 ml op 5 L, 
max 25% op zeer poreuze vloeren

0,4-0,5% (40-50 ml 
op 10 L) max 3%

Heldere, gele 
vloeistof

≈ 12 ≈ 10 1.01 g/cm³

De precieze dosering is afhankelijk van de condities ter plaatse (waterhardheid, mate van vervuiling, procedures). 
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 een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS). https://sds.sealedair.com/.

Alleen voor professioneel gebruik. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. 

Veilig gebruik
Niet geschikt voor schrobzuigmachines in hard water gebieden (kalkzeepopbouw kan de sproeikoppen verstoppen). Dit product niet 
gebruiken op watergevoelige vloeren zoals ongelakt hout of kurk. Niet gebruiken op kalkhoudende stenen. Het wordt aanbevolen dit 
product niet te gebruiken in hard water gebieden.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de 
EG-richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en de bijbehorende aanpassingen hierop.

© 2016 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 52183 nl 06/16

www.sealedair.com

TASKI® Jontec Saponet 
Vloerreiniger/onderhoudsmiddel op basis van zeep


