
TJontec No1 F1c

Krachtige vloerwasstripper - spoelen overbodig

Omschri jv ing

Krachtige vloerwasstripper voor de verwijdering van vloeremulsies en opbouw van onderhoudsmiddelen van 

alkalibestendige harde vloeren. Door de unieke formulering is naspoelen van de vloer overbodig. Dit kan tot 50% 

tijdsbesparing opleveren ten opzichte van conventionele strippers.

Eigenschappen

Hoog alkalisch

Goed emulgerend vermogen

Snelle en eenvoudige verwijdering van vloeremulsie zonder naspoelen

Schrobben van de vloer overbodig bij verhoogde dosering

Voordelen

Snelle en effectieve verwijdering van vloeremulsie van alkalibestendige vloeren, zoals PVC, vinyl en steen

Krachtig oplossend vermogen voor verwijdering van vloeremulsie

Kan tot 50% tijd besparen ten opzichte van conventionele strippers

Gebruik bij hoge concentraties de traditionele mopmethode, geen machine nodig

Gebruiksaanwijzing

1. Doseer het product in de volle watertank/emmer.

2. Breng de oplossing aan en verwijder de vervuilde oplossing.

3. Niet laten drogen.

4. Laat het product 5-10 minuten inwerken.

5. Schrob de vloer met een eenschijfsmachine voorzien van een geschikte pad. (Bij gebruik in hoge concentratie

hoeft het product niet te worden geschrobd).

6. Zuig de vervuilde oplossing op.

7. De vloer klamvochtig moppen om resten te verwijderen.

8. Laat de vloer volledig drogen voordat u hem recoat.

Gebruik voor moeilijk bereikbare plaatsen tot 25% concentratie met mop en emmer, laat 10 minuten inwerken

en verwijder de oplossing met een waterzuiger . Geen schrobben nodig.
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TJontec No1 F1c

Dosering

TASKI Jontec No1 moet worden verdund.

Dosering voor emmer: 12,5% (1,25L / 10L emmer) max 25%.

De juiste dosering en temperatuur besparen kosten en minimaliseren de impact op het milieu

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Helder Licht Kleurloos Vloeistof

Geur: Licht geparfumeerd

pH-waarde (puur): > 12

pH-waarde (in gebruik): ~ 12

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

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.diversey.com/. 

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Productcompatibiliteit

Gebruik alleen koud water. Op poreuze en gestructureerde vloeren grondig uitspoelen. Niet gebruiken op alkaligevoelige vloeren, b.v. linoleum, kurk en hout.

Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige vloeren, b.v. asfalt. Verwijder eventuele oplossingsspatten onmiddellijk van alkaligevoelige oppervlakken (bijv. plinten, geverfde/gelakte 

oppervlakken) met een natte doek. Bewaren in originele gesloten containers uit de buurt van extreme temperaturen. Toets materiaalcompatibiliteit op een kleine, onopvallende 

plaats voor gebruik.

Milieu-informatie

De oppervlakteactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de vereisten van de EG-richtlijnen 73/404/EEG en 

73/405/EEG

en hun latere wijzigingen.

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer Omschrijving Systeem

101102722 TASKI Jontec No1 2x5L W1779
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