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TASKI Jontec Restore
High Speed sprayreiniger/onderhoudsmiddel

Productomschrijving
Hoogglans sprayreiniger/onderhoudsmiddel voor gebruik op beschermde en
onbeschermde vloeren. Kan worden toegepast met lage- en hoge toeren
éénschijfsmachines (165 � 500 rpm). Ideaal in combinatie met de TASKI
ergodisc-duo high speed éénschijfsmachine.

Belangrijke eigenschappen
• Combinatie van hoogwaardige polymeren, wassen en effectieve

oplosmiddelen
• Voorziet de vloer van een dunne beschermende laag
• Speciaal geformuleerd om toe passen in combinatie met hoge toeren

éénschijfsmachines
• Universele toepassing

Voordelen
• Reinigt en beschermt de vloer in één arbeidsgang
• Herstelt krasjes en beschadigingen in de vloeremulsie en laat een hoogglans

laagje achter.
• Droogt zeer snel, zodoende kan het product worden toegepast zonder dat

vloeren afgezet hoeven te worden
• Kan direct worden toegepast op de meeste onbeschermde vloeren en met

elke éénschijfsmachine om de vloer te reinigen en te beschermen

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Jontec Restore is gebruiksklaar.

Toepassing:
Mop de vloer en vul een sprayapparaat van een éénschijfmachine bijv. een
TASKI ergodisc duo, met het product. Voorzie de machine van een rode pad.
Spray het product rechtstreeks op de vloer en behandel aansluitend de vloer
met de machine.

Belangrijk:
Het product niet opslaan bij temperaturen beneden de 5°C. Zodra de pad
volloopt met vuil, gebruik de schone kant van de pad of vervang de pad.
De pads kunnen gereinigd worden door ze een nacht in een 2%-
stripperoplossing (van bijv. TASKI Jontec Futur) te plaatsen. Spoel de pads de
volgende dag grondig uit en laat ze drogen.

Technische gegevens
• Eigenschappen: melkachtige, witte vloeistof
• Soortelijk gewicht [20°C]: 0.982
• pH-waarde puur: 7.0

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden
opgevat als specificaties.
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Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslag informatie:
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Milieu-informatie
Dit product is in overeenstemming met de EG-eisen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7512349 2 x 5 liter can


