
TASKI® Jontec 
Forward SD

Geconcentreerde, alkalische  
laagschuimende vloerreiniger

Productomschrijving
• TASKI Jontec Forward SmartDose is een geconcentreerde, alkalische, 

laagschuimende vloerreiniger, geschikt voor het reinigen en ontvetten 
van harde waterbestendige vloeren

• Het slimme SmartDose concept maakt het mogelijk om makkelijk, 
veilig, en accuraat geconcentreerde producten te doseren

• Kiezen voor SmartDose is bewust kiezen voor optimale 
reinigingsprestaties,  veiligheid voor de gebruiker en respect voor het 
milieu

• SmartDose wordt gebruikt in een lage dosering, hierdoor daalt het 
verbruik en is de impact op het milieu minimaal. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van volledig recycleerbare verpakkingsmaterialen

Belangrijke eigenschappen 
• Sterk geconcentreerd product 
• Alkalisch product: Grondig reinigen en ontvetten van alle minerale en 

organische vervuilingen
• Snelwerkend 
• Laagschuimend 
• Het SmartDose systeem biedt een eenvoudige, correcte en veilige 

dosering van geconcentreerde producten

Voordelen
• Gespecialiseerde vloerreiniger van professionele kwaliteit: ontvet en 

reinigt op efficiënte wijze alle harde waterbestendige vloeren 
• Reinigingsprestatie : een eenvoudige en correcte verdunning die 

garant staat voor een schitterend resultaat
• Comfort en gemoedsrust : Gebruikseenvoud zonder dat er enig 

onderhoud vereist is
• Aanpasbaar aan het hulpmateriaal : geschikt voor manueel gebruik 

(emmerreiniging) of machinale reiniging (schrobzuigmachine, 
eenschijfsmachine, waterzuiger)

• Geschikt voor alle waterhardheden (TH)
• Praktische en gecontroleerde dosering dankzij het SmartDose systeem 
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Technische gegevens 

Uitzicht : Heldere, kleurloze vloeistof pH-waarde onverdund 11.0 - 11.5

Relatieve Dichtheid (20°C): 1.03

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als specificatie opgevat worden.

Product Verkrijgbare verpakkingen Artikelcode

TASKI Jontec Forward SD 1 x 1,4 L

Veilige hantering en opslag

Hantering : De volledige instructies voor het hanteren en verwijderen van dit product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad 
(Safety Data Sheet). Enkel voor professionele gebruikers.

Opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen extreme temperatuurwaarden.

Milieu-informatie

De oppervlakteactieve stoffen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EG-richtlijnen 
73/404/EEG en 73/405/EEG en hun amendementen

Gebruiksaanwijzing
De correcte dosering maakt het mogelijk het verbruik onder controle te houden, de gebruikskosten re reduceren en de 
impact op het milieu tot een minimum te beperken.

Dosering Aantal vullingen
Voor het manueel en het machinaal onderhoud  
Emmer van 10L (0,2%)  70 
Schrobzuigmachines van 20L (0,2%)  35
Strippen van een oppervlakte van gemiddelde grootte  
Schrobzuigmachines van 20L (0,4%)  17 
Eenschijfsmachines 10L (0,4%) 35 

Toepassing
Manuele reiniging met behulp van mop en emmer 
1. De emmer met water vullen (10L).
2. De gele doseerkop draaien naar de stand « emmer ». De doseerpomp omhoog trekken en vervolgens indrukken om het 

product te mengen met het water. 1 dosis SmartDose gebruiken voor 10L water.
3. De oppervlakte reinigen en het vervuilde water verwijderen.
Machinaal reinigen met een schrobzuigmachine
1. De watertank van de schrobzuigmachine / eenschijfsmachine vullen.
2. De gele doseerkop draaien naar de stand “schrobzuigmachine/eenschijfsmachine”. De doseerpomp omhoog trekken en vervolgens 

indrukken om het product te mengen met het water. 1 dosis SmartDose gebruiken voor 20L water in de tank van de machine.
3. De oppervlakte reinigen en het vervuilde water opzuigen.
Strippen van een oppervlak van gemiddelde grootte met schrobzuigmachine of eenschijfsmachine 
1. De watertank van de machine vullen.
2. De gele doseerkop draaien naar de stand “schrobzuigmachine/eenschijfsmachine”. De doseerpomp omhoog trekken en 

vervolgens indrukken om het product te mengen met het water. 2 Dosissen SmartDose gebruiken voor 20L water in de 
tank van de machine of 1 dosis voor de tanken met een inhoud van 10 L.

3. De oplossing aanbrengen en laten inwerken indien nodig (de oplossing niet laten drogen), strippen en het vervuilde water opzuigen.
Belangrijk: Niet gebruiken op broze of niet-waterbestendige vloeren, zoals kurk of niet behandeld hout/parket.
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