
TJontec Tensol F3c

Vloerreiniger/onderhoudsmiddel

Omschri jv ing

Vloerreiniger/onderhoudsmiddel zonder filmopbouw. Ideaal voor reiniging en onderhoud van beschermde en 

onbeschermde, waterbestendige harde vloeren. Verhoogt de slipweerstand en werkt vuilafstotend.

Eigenschappen

Effectieve combinatie van wateroplosbare onderhoudsproducten

Anti-slip

Laagschuimend

Veelzijdige toepassing

Frisse geur

Zonder opbouw

Unieke, gepatenteerde geurneutralisatie (O.N.T.)

Voordelen

Perfect voor de nieuwe generatie vloeren (PU vloeren en voorbehandelde vloeren)

Reinigt en onderhoud vloeren zonder opbouw te creëren, verhoogt de slipweerstand en werkt vuilafstotend.

Ideaal voor gebruik in schrobzuigmachines

Ook geschikt voor gebruik in éénschijfsmachines en sprayreiniging

Laat een frisse geur achter

Gebruiksaanwijzing

Nat/vochtig dweilen:

1. Doseer het product in een spuitfles/emmer gevuld met water.

2. Breng de oplossing aan met een doek/spons of dweil en veeg af.

3. Spoel of vervang de doek regelmatig.

Machinemethode:

1. Doseer het product in de volle watertank van de machine.

2. Breng de oplossing aan.

3. Verwijder de vervuilde oplossing.

Voor een eenschijfsmachine, uitgerust met sproeiapparaat en rode pad:

Doseer het product in het sproeiapparaat en sproei de vloer schoon. Polijst voor extra glans

Initiële behandeling:

1. Doseer het product in een volle emmer water

2. Breng de oplossing aan met een schone dweil en laat drogen.

3. Polijst voor extra glans.

Voor een eenschijfsmachine, voorzien van sproeiapparaat en rode pad:

1. Product in sproeiapparaat doseren en aanbrengen.

2. Polijsten voor extra glans 
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TJontec Tensol F3c

Dosering

Minimale dosering: 50ml voor 10l oplossing (0,5% / 1:200). Schrobzuigmachine: Gebruik 100-200ml voor 10l oplossing (1-2%) Sproeireiniging met 

éénschijfmachine: 100 ml voor 500 ml oplossing (20%) Initiële behandeling: 2,5 l voor 10 l oplossing (25%). Verhoog de dosering tot 50% voor poreuze vloeren

Klamvochtig moppen (stofverwijdering / sproeiflacon): 25 ml voor 500 ml oplossing (5%)

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

Technische gegevens

pH-waarde (puur): ~ 8

pH-waarde (in gebruik): ~ 8

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

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

Niet gebruiken op watergevoelige vloeren, b.v. ongeseald hout.

Milieu-informatie

De oppervlakteactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de vereisten van de EU-detergentenverordening, EC 

648/2004

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer Omschrijving Systeem

7513138 TASKI Jontec Tensol 6x1L W3374 Manuele dosering

7513139 TASKI Jontec Tensol 2x5L W1779 Manuele dosering
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