
TASKI® Jontec Forward Free
Krachtige vloerreiniger, laagschuimend

Productomschrijving
Krachtige vloerreiniger op basis van alkali, speciaal ontwikkeld voor gebruik in 
schrobzuigmachines. Laagschuimend en geschikt voor de verwijdering van hardnekkig 
vuil van alle water bestendige, niet beschermde harde vloeren.

Belangrijke eigenschappen
• Alkalisch
• Laagschuimend
• Geen toegevoegd parfum of kleurstoffen
• Veelzijdige toepassing
• Effectieve milde stripper
• Voldoet aan de voorwaarden van het EU Ecolabel

Voordelen
• Uitstekend reinigingsresultaat op de meeste soorten onbewerkte vloeren
• Reinigt en ontvet grondig en verwijdert probleemloos alle minerale en organische 

vervuilingen
• Ideaal voor gebruik in (auto)schrobzuigmachines
• Ook geschikt voor handmatige- en machinalereiniging 
• Milieuvriendelijk
• Uitstekende vloerstripper, zorgt voor betere hechting van coatings

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
TASKI Jontec Forward Free is verkrijgbaar in diverse verpakkingen en wordt handmatig 
gedoseerd (standaard concentraat) of door middel van één van onze doseersystemen 
(IntelliDose).
Raadpleeg voor uitgebreide informatie over de specifieke dosering of het doseersysteem 
de tabel met technische gegevens. 
Correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu. 

Toepassing:

Handmatig:
• Doseer de oplossing in een emmer met water 
• Product gebruiken met een doek, spons of dweil
• Even in laten trekken en daarna verwijderen

Machine:
• Doseer de oplossing in de volle watertank van een eenschijfs- of schrobzuigmachine
• Pas het product toe en laat kort het inwerken (laat het niet opdrogen)
• Schrob het oppervlak en verwijder daarna de toepassing

Strippen:
• Doseer de oplossing in de volle watertank van een eenschijfs- of schrobzuigmachine
• Pas het product toe en laat 5 minuten inwerken 
• Schrob het oppervlak en verwijder daarna de toepassing
• Naspoelen met schoon water
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Technische gegevens

Platform Beschrijving Sproeiflacon Emmer Schrobzuigmachine Uiterlijk
pH-waarde 
puur

pH-waarde 
verdund

Relatieve 
dichtheid (20°C)

Standaard 
concentraat 

TASKI Jontec Forward 
free 2 x 5 L

N/A 12,5-50 ml/5 L 
(0,25% tot 1%)

25-100 ml/10 L (0,25% tot 1%)
200 ml/10 L (2% strippen)

Heldere, lichtgele 
vloeistof

11.3 9,6 1.018 g/cm³

IntelliDose TASKI Jontec Forward 
free ID 2 x 1,5 L

N/A N/A 0,2%, 0,3%, 0,5% Lichtgele, 
transparante 
vloeistof

11.3 9,6 1.018 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
Testen voor gebruik op een klein, onopvallend deel van het oppervlak. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor alkali, zoals 
houten platen, geverfde/geverniste oppervlakken. Bij contact met alkali-gevoelige oppervlakken de oplossing meteen verwijderen met een 
natte doek. Niet gebruiken op watergevoelige vloeren zoals onbeschermd hout of kurk.

Milieu-informatie
Voorzien van het EU-Ecolabel: DK/20/006.

De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-
wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.
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