
Jontec 300 free SD
Matalavaahtoinen, hajustamaton yleispuhdistusaine

I                 Jontec 300 free SmartDose on valmistettu tutkituista, ympäristömyötäisistä kasvi-
                pohjaisista raaka-aineista. SmartDose-tuotteissa yhdistyvät tehokkuus, turvallisuus, 

              kokonaistaloudellisuus  sekä viimeisin ympäristötietous. Tuotteet täyttävät tiukkojen 
           pohjoismaisten vaatimusten lisäksi myös eurooppalaiset ympäristö- ja tuoteturvallisuus-

         vaatimukset.  
       Jontec 300 free SD:lle on myönnetty Joutsenmerkki. Kaikilla Euroopassa olevilla tuotanto-

     laitoksillamme on sertifioitu ISO 9001-laatustandardi, ympäristöstandardit  ISO 1400101 
  ja ISO 14001. Lisäksi jäsenyytemme kansainvälisessä AISE:n kestävän                                               

kehityksen ohjelmassa takaavat tuotteidemme laadun ja tehokkuuden.

Kuvaus tuotteesta
  Jontec 300 free SD on hajustamaton, väriäineeton, heikosti emäksinen 

                   (Suomen pehmeissä vesissä), supertiivistetty, matalavaahtoinen yleispuhdistusaine. 
                     Se on kehitetty kaikkien suojattujen ja suojaamattomien vettä kestävien pintojen 

                   puhdistamiseen.
                 Jontec 300 free SD täyttää Pohjoismaisen Joutsenmerkin  vaatimukset.

            Ominaisuudet ja edut
      Käyttöliuoksen pH-arvo heikosti emäksinen Suomen pehmeissä vesissä
                Säilyttää ja ylläpitää vahattujen ja hoidettujen lattioiden kiiltoa
      Aina oikea annostelu turvallisesti ja tehokkaasti 
      Soveltuu kaikkien vettä kestävien pintojen ylläpito- ja jaksottaiseen siivoukseen 
                  jättäen tahrattoman  kirkkaan pinnan
      Matalavaahtoisena soveltuu käsi- ja konemenetelmiin
      Hajustamattomana ja väriaineettomana ei ärsytä hajusteille ja väriaineille 

                       herkistyneitä henkilöitä 
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Nopea, taloudellinen ja turvallinen annostellaLukittu, turvallinen, kustannustehokas ja ympäristömyötäinen järjestelmäVähentää pakkausjätettä ja säästää varastointitilaaKäyttöliuosjärjestelmänä soveltuu pienten yhdistelmäkoneiden annostukseen ja  perinteisiin puhdistusmenetelmiin
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 Tekniset tiedot

Ulkonäkö  kirkas, väritön neste

Suhteellinen tiheys (20°C) 1,01

pH-arvo, laimentamaton                          n. 8,0

   Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.

Tuotenimi                                                                                                                           Pakkauskoko                                         Tuotenumero

Jontec 300 free SD 1 x1,4 litraa                                                                        7520192

Keep aw 
f

Käyttöturvallisuus

Huuhtele ja kuivaa kädet käytön jälkeen.  Suojakäsineiden ja käsivoiteen käyttö on suositeltavaa.  

Varastointi

Säilytys huoneenlämmössä suljettuna alkuperäisessä pakkauksessa.

Ympäristötiedot

Jontec 300 free SD täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit (versio 4.6, voimassa  30.06.2014 asti) 

 

Keep away
from children.

Do not mix with
other products.

Avoid inhaling
sprayed product.

© A.I.S.E.
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Käyttöohje
Annostus: Lian, likaisuusasteen ja puhdistusmenetelmän huomioon ottava annostelu on taloudellista ja säästää ympäristöämme 
liikakuormitukselta.

Annostus                                                                                                           Annoksia
  Yhdistelmäkoneeseen tai siivoussankoon, jossa 10 litraa vettä,  0,2 %                            70
  Yhdistelmäkoneeseen, jossa 20 litraa vettä, 0,2 %                                                                       35

Tärkeää:  Ei saa käyttää käsittelemättömälle puulle eikä suojaamattomalle. 

Käyttö
Perinteiset menetemät sekä pienet yhdistelmäkoneet, joiden puhdasvesisäiliön tilavuus on maksimissaan 10 litraa: 
1. Täytä sanko/yhdistelmäkoneen  puhdasvesisäiliö vedellä. 2. Käännä keltainen SmartDose-annosvalitsin 10 litran siivoussankoannostelun 
kohdalle. 3. Vedä annosvalitsin ylös ja annostele tuote suoraan sankoon/puhdasvesisäiliöön painamalla annosvalitsin alas.
Keskikokoiset yhdistelmäkoneet, joiden puhdasvesisäiliön tilavuus on 20 litraa tai suurempi:  
1. Täytä yhdistelmäkoneen puihdasvesisäiliö vedellä. 2. Käännä keltainen SmartDose-annosvalitsin 20 litran yhdistelmäkoneannostelun 
kohdalle. 3. Vedä annosvalitsin ylös ja annostele tuote suoraan puhdasvesisäiliöön painamalla annosvalitsin alas. 
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Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.  Ainoastaan ammattikäyttöön.

AA2402
Typewritten Text

AA2402
Typewritten Text

AA2402
Typewritten Text

AA2402
Typewritten Text

AA2402
Typewritten Text

AA2402
Typewritten Text

AA2402
Typewritten Text




