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Grondige reiniger/stripper voor de spraymethode

Omschrijving
Grondige reiniger/topstripper voor toepassing met een éénschijfmachine. In
combinatie met een éénschijfmachine reinigt het product grondig en verwijdert tevens
de toplaag van polymeren die beschadigd zijn door intensief loopverkeer. Ideaal te
gebruiken in het TASKI Omni-systeem en eenvoudig te implementeren in het
reinigings- en recoatprogramma. Tevens toepasbaar op watergevoelige harde vloeren
en in ruimte die niet kunnen worden afgesloten.

Eigenschappen
•   Verwijdert effectief de beschadigde polymeerlagen
•   Speciaal ontwikkeld voor grondige reiniging met de spraymethode
•   Verschillende toepassingen
•   Droogt zeer snel

Voordelen
•   Reinigt efficiënt alle van een polymeerfilm voorziene oppervlakken in combinatie

met de juiste pad
•   Verwijdert ook hardnekkig vuil en resten van onderhoudsproducten
•   Ideaal voor grondige reiniging met het TASKI Omni-systeem, maar kan ook gebruikt

worden voor machines met andere snelheden
•   Maakt reiniging mogelijk terwijl de vloer in gebruik kan blijven

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
TASKI Jontec Omnistrip is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over
dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en
minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

Spray-methode:
1.  Vul het spray-apparaat van de éénschijfmachine of handsprayer met de benodigde

hoeveelheid oplossing
2.  Spray oplossing op de vloer en schrob met een blauwe of rode pad
3.  Als de pad vuil is (door extreme vervuiling of groot oppervlak) pad omdraaien of

vervangen
4.  Herhaal indien nodig, totdat het gewenste resultaat is bereikt
5.  Eventueel extra lagen aanbrengen, of opwrijven tot gewenste glansniveau is bereikt
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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze vloeistof
Geur: Frisse geur
pH waarde (onverdund): ≈ 8
pH waarde (verdund): ≈ 7,6
Relatieve dichtheid (20°C): 1.004 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 een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Geen extra oplossing aanmaken voor later gebruik. Pad reinigen: week vuile pads ’s nachts in een 2% stripperoplossing (bijvoorbeeld Jontec
Futur). Spoel vervolgens grondig en laat drogen.

Milieu-informatie
De wasactieve bestanddelen in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EG-richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/
EEG en de bijbehorende aanpassingen hierop.

Goedkeuringen
Antislip minimaal 0,5 (ASTMD D 2047).

Beschikbare verpakkingen
TASKI Jontect Omnistrip is beschikbaar in 2x5L.
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