
TJontec Forward QS F4i

Krachtige vloerreiniger, laagschuimend in
QuattroSelect  pouch

Omschri jv ing

Krachtige vloerreiniger op basis van alkali, speciaal ontwikkeld voor gebruik in schrobzuigmachines. Laagschuimend 

en geschikt voor de verwijdering van hardnekkig vuil van alle water bestendige, niet beschermde harde vloeren.

Eigenschappen

Effectieve combinatie van oppervlakte-actieve stoffen en alkali

Sterk emulgerend vermogen

Laagschuimend en snelwerkend

Veelzijdige toepassing

Frisse geur

Geformuleerd om vloeren klaar te maken voor de topcoat

Voordelen

Uitstekend reinigingsresultaat op de meeste soorten waterbestendige vloeren (behalve onbeschermde houten

vloeren)

Reinigt en ontvet grondig en verwijdert probleemloos alle minerale en organische vervuilingen

Ideaal voor gebruik in schrobzuigmachines

Ook geschikt voor gebruik in éénschijfsmachines en nat mop systemen

Laat een frisse geur achter

Uitstekende vloerstripper, zorgt voor betere hechting van coatings

Gebruiksaanwijzing

Het product kan alleen worden gebruikt in het Quattro Select-doseersysteem, die 100% kostenbeheersing en 

veiligheid garandeert. De Quattro Select-unit geeft een hoge flow af

(bij emmer toepassing) en lage flow (bij sproei-toepassing).

Manueel reinigen: De oplossing aanbrengen met behulp van een mop. Laten inwerken (de oplossing niet laten 

opdrogen) en zo nodig schrobben. De vervuilde oplossing verwijderen.

Machinale reiniging: De oplossing aanbrengen met een schrobzuigmachine of een eenschijfsmachine.  De 

oplossing laten inwerken (niet laten opdrogen). Indien nodig, schrobben en vervolgens de vervuilde oplossing 

verwijderen.

Strippen: De oplossing handmatig of met een machine aanbrengen, 5 minuten laten inwerken, schrobben en de 

vervuilde oplossing verwijderen. Afspoelen met schoon water.
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TJontec Forward QS F4i

Dosering

Selecteer het gele Quattro Select-apparaatkeuzewiel op het kwadrant dat overeenkomt met het juiste product en de juiste toepassing. Emmer & Machinetoepassing: Vul de 

emmer

met behulp van de hoge vulstroom met behulp van het vulpistool. Aanbevolen concentratie: lage vervuiling (0,2%), hoge vervuiling & topstripping (0,4%). Raadpleeg de Quattro 

Select

installatiehandleiding van de unit voor het kiezen van de juiste verdunningstip.

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

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Helder Licht Geel Vloeistof

Geur: Product specifiek

pH-waarde (puur): ~ 11

pH-waarde (in gebruik): ~ 8.5

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

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

Voor gebruik testen op een klein, onopvallend deel van het oppervlak. Niet gebruiken op water- of alkaligevoelige vloeren zoals onbeschermd hout. In geval van spatten op 

alkaligevoelige oppervlakken zoals hout of geverfde/verniste oppervlakken, onmiddellijk afvegen met een vochtige doek.

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

7517107 TASKI Jontec Forward QS 2x2.5L W1 QuattroSelect®
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