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 TASKITASKITASKITASKI®®®®    Jontec 300 Pur-Eco QSJontec 300 Pur-Eco QSJontec 300 Pur-Eco QSJontec 300 Pur-Eco QS
Geconcentreerde neutrale vloerreiniger
 
 
 
ProductomschrijvingProductomschrijvingProductomschrijvingProductomschrijving
 
Laagschuimende neutrale vloerreiniger voor alle waterbestendige
vloeren. Het product kan worden gebruikt met alle reinigingsmethoden
op alle waterbestendige vloeren. Ideaal in schrobzuigmachines voor
beschermde vloeren. TASKI Jontec 300 Pur-Eco QS wordt automatisch
en altijd precies verdund met de QuattroSelect unit en
garandeerd optimale kostenbeheersing en veiligheid voor de gebruiker.
 
TASKI Jontec 300 Pur-Eco QS is geformuleerd met oppervlakteactieve
stoffen afgeleid van natuurlijke plantaardige bronnen en heeft daardoor
een minimale impact op het milieu.
 
Wanneer u voor Pur-Eco kiest, dan kiest u voor resultaat, veiligheid
voor de gebruiker en verantwoordelijkheid voor het milieu. Alle
producten zijn zodanig geformuleerd dat zij een minimale impact
hebben op het milieu. Het product is biologisch afbreekbaar en voldoet
aan de Europese criteria (zie Milieuinformatie). Onze formuleringen
worden in een lage dosering gebruikt waardoor het productverbruik en
daardoor de impact op het milieu vermindert. Tevens wordt gebruik
gemaakt van recyclebare verpakkingsmaterialen.
 
TASKI Jontec 300 Pur-Eco QS voldoet aan de criteria van de EU
Flower Eco-criteria en het Nordic Swan Ecolabel. Diversey’s expertise,
inzet voor het milieu en certificering volgens ISO 9001, ISO 14001 en
de AISE charter voor duurzaam reinigen garanderen kwaliteit en
efficiëntie voor de toekomst.

 
 
VoordelenVoordelenVoordelenVoordelen
 

• Veilig op alle waterbestendige vloeren.
• Geen vettige vloeren meer.
• De QuattroSelect unit verdund met lage en hoge snelheid en is

daarom geschikt voor alle reinigingsmethoden inclucief
schrobzuigmachines, eenschijfmachines en emmerreiniging.  

• Lichtgewicht QuattroSelect verpakkingen hebben een minimale
impact op het mileu.

• EU Flower Ecolabel garandeerd respect voor het milieu, reduceert
de impact op het waterleven en reduceert het gebruik van
gevaarlijke stoffen. 

 

 
 
 

 
 
 
EigenschappenEigenschappenEigenschappenEigenschappen
 

• pH-neutraal
• Geen residu en opbouw op de vloer
• Geen parfum en kleurstof, laagschuimend
• Veelzijdig toepasbaar met de QuattroSelect unit
• Maakt gebruik van de unieke en de milieuvriendelijke pouch

technologie
• Voldoet zowel aan Swan criteria voor reinigers versie 3.0 15/6

2003 en EU Flower Eco-criteria 2005/344/EC
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GebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzing
 
Dosering:Dosering:Dosering:Dosering:
Het product kan alleen gebruikt worden met de QuattroSelect unit,
welke optimale kostenbeheersing en veiligeheid voor de gebruiker
garandeerd.
Voor emmer en/of schrobzuiger: 0.2% / 1:500 voor lichte vervuiling
en 0.4% / 1:250 voor sterke vervuiling.
 
Raadpleeg de installatiehandleiding van de QuattroSelect unit om de
juiste tip te selecteren.
 
ToepassingToepassingToepassingToepassing
 
Draai de gele knop van de QuattroSelect unit naar het juiste product en
de juiste toepassing.
 
Emmer:Emmer:Emmer:Emmer: Vul de emmer met het vulpistool. Breng de oplossing aan en
laat inwerken indien nodig en verwijder de vuile oplossing.
 
Machine:Machine:Machine:Machine: Vul de watertank van de eenschijfmachine of schrobzuiger
met het vulpistool. Breng de oplossing aan en laat inwerken indien
nodig en verwijder de vuile oplossing.
 
Belangrijk:Belangrijk:Belangrijk:Belangrijk: Niet gebruiken op watergevoelige vloeren zoals onverzegeld
hout of kurk.

Technische informatieTechnische informatieTechnische informatieTechnische informatie
 

• Uiterlijk: Lichtgele heldere vloeistof

• Relatieve dichtheid (20°C): 1.01

• pH-waarde puur: 8.5 - 9.0

• pH-waarde in gebruik bij minimale dosering: 7.2 +/- 0.5 bij 0.2%
 
De bovenstaande gegevens zijn een voorbeeld van de normale
productie en mogen niet worden opgevat als specificaties.
 
VerpakkingVerpakkingVerpakkingVerpakking
 
2 x 2.5L      art: 7517828
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Informatie over veilig gebruik en opslagInformatie over veilig gebruik en opslagInformatie over veilig gebruik en opslagInformatie over veilig gebruik en opslag
 
Veilig gebruik:Veilig gebruik:Veilig gebruik:Veilig gebruik:
Volledige informatie over het gebruik en verwijdering van dit product
wordt geleverd in een apart veiligheids informatieblad. Alleen voor
professionele gebruikers / specialisten.

 
Opslaginformatie:Opslaginformatie:Opslaginformatie:Opslaginformatie:
Opslaan in de originele gesloten verpakking en weghouden van
extreme temperaturen.

 
 
Weghouden              Niet mengen met
van kinderen.           andere producten.
 
Milieu informatieMilieu informatieMilieu informatieMilieu informatie
 
Alle oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar volgens
OECD 301.
    
    
    

EU Flower Eco LabelEU Flower Eco LabelEU Flower Eco LabelEU Flower Eco Label

   
 
 
 
  
                                        Reduceerd de impact op het waterleven
 
                                        Reduceerd het gebruik van gevaarlijke stoffen
 
                                        Duidelijke gebruiksaanwijzing
    
    
    
    

EU Flower registratienummer DK/20/6.
Voor meer informatie bezoek de EU Flower Eco-label website:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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