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            Kerrostumaton puhdistus- ja hoitoainetiiviste vahatuille ja vahaamattomille vettä  
                    sietäville lattiapinnoille. Muodostaa askelvarman ja likaa hylkivän pinnan. 

                 Tuote  annostellaan automaattisesti SmartDose-annostelujärjestelmän avulla, 
               mikä  takaa aina oikean, kustannustehokkaan ja turvallisen annostelun
              

             Kaikilla Euroopassa olevilla  tuotantolaitoksillamme on sertifioitu ISO 9001-laatu-
           standardi, ympäristöstandardit ISO 1400101 ja ISO 14001. 

         Lisäksi jäsenyytemme kansainvälisessä AISE:n kestävän  kehityksen ohjelmassa 
       takaavat tuotteidemme laadun ja tehokkuuden.

       Ominaisuudet:
    Käyttöliuoksen pH neutraali
    Kuivuu jälkiä jättämättä
    Sisältää hajustetta ja väriainetta
    Matalavaahtoinen, soveltuu käsi- ja konemenetelmiin
    Soveltuu myös hoitokiillotukseen lattianhoitokoneilla

   
                                    Aina oikea annostelu turvallisesti ja tehokkaasti'
                                    Hyvä puhdistuskyky
                                    Nopea, taloudellinen ja turvallinen annostella
                                    Lukittu laite on turvallinen, kustannustehokas ja ympäristönmyötäinen
                                    Vähentää pakkausjätettä ja säästää varastointitilaa
                                    

 Soveltuu mikrokuitusiivouksesta perinteisiin  puhdistusmenetelmiin ja pienten

                                                                                                                                          pienten yhdistelmäkoneiden täyttöön 
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TASKI Jontec Tensol SD

Tuotenimi                                                         Pakkauskoko ack size                                                   Tuotenumero

TASKI Jontec Tensol SD 1 x 1,4 litraa                                                                                 7520199

 Tekniset tiedot

Ulkonäkö                                                                     kirkas, vihertävä neste                        pH-arvo, laimentamaton      8,0 – 8,5

Suhteellinen tiheys [20°C]: 0,97                                                            pH-arvo, käyttöliuos                  n. 7 

Käyttöohje
Lian, likaisuusasteen ja puhdistusmenetelmän huomioon ottava annostelu on taloudellista ja säästää ympäristöämme liikakuormitukselta.

 Käännä keltainen SmartDose-annosvalitsin haluamasi annostelu- ja siivousmenetelmän kohdalle. 

Annostus                                                                                            Annoksia
  Annostelupullo, jossa 500 ml vettä (4 %)                                                                            70 
  Siivoussanko, jossa 10 litraa vettä (0,2 %)                                                                        70
  Yhdistelmäkone, jonka puhdasvesisäiliön tilavuus on 20 litraa (0,2 %)           35        

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

Käyttö
Käsimenetelmät: Annostele puhdistusaineliuos tahrakohtaan ja puhdista mikrokuitupyyhkeellä tai käytä kuivain- tai moppipyyhintä. 
Puhdista voimakkaasti  likaantuneet pinnat liuoksessa kostutetulla kuivain- tai moppipyyhkimellä.
Puhdistushoito:  Annostele puhdistusaineliuos vedellä täytettyyn yhdistelmä-  koneen säiliöön ja puhdista lattia. Säännöllisesti käytettynä 
hoitaa lattiapintaa.
Hoitokiillotus:  Kosteapyyhi lattia valmiiksi kostutetuilla kuivain- tai moppipyyhkimellä ja käsittele pinta välittömästi puhtaaksi ja kiiltäväksi 
tai anna pinnan  kuivua ja kiillota nopeakierroksisella lattianhoitokoneella. 
 Tärkeää:  Ei saa käyttää käsittelemättömälle puulle eikä suojaamattomalle korkille.  arvittaessa pintamateriaalin ja puhdistusaineen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yhteensopivuus ennen käyttöä.         

 

 

yhteensopivuus ennen käyttöä.o not use on water-sensitive � oors, e.g. unsealed wood and cork.

Diversey Europe Operations BV
De Boelelaan32 1083HJ
Amsterdam
Netherlands

For additional information, please visit www.diversey.com 

Copyright © 2012, Diversey

Safe handling

Full guidance on the handling and disposal of this product is provided in a separate Material Safety Data Sheet. Only for professional users / specialists.

Storage information

Store in original closed containers away from extremes of temperature.

Environmental information

The surfactants used in this product are biodegradable in compliance with the requirement of EC Directives 73/404/EEC and 73/405/EEC and their subse-
quent amendments.
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Käyttöturvallisuus
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Varastointi
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Huuhtele ja kuivaa kädet käytön jälkeen. Suojakäsineiden ja käsivoiteen käyttö on suositeltavaa.
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Ohjeet tuotteeen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuutiedotteesta. Ainoastaan ammattikäyttöön.
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Säilytys huoneenlämmössä suljettuna alkuperäisessä pakkauksessa.
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