
JD Lattian puhdistava hoitoaine
Lattiapintojen puhdistus- ja hoitoaine

Kuvaus tuotteesta
Kiillotettava, kerrostumaton lattioiden puhdistus- ja hoitoaine käsi- ja
konemenetelmiin.

Ominaisuudet
• Matalavaahtoinen; soveltuu käsi- ja konemenetelmiin
• Käyttöliuoksen pH neutraali
• Kuivuu jälkiä jättämättä

Edut
• Ei sisällä hajustetta eikä väriainetta
• Hyvä puhdistuskyky
• Nopea ja taloudellinen
• Puhdistaa ja elvyttää lattiapinnat, ei kerrostu
• Matalavaahtoinen; soveltuu käsi- ja konemenetelmiin sekä siivoustekstiilien

kostutukseen pyykinpesukoneessa
• Soveltuu myös sumupuhdistusmenetelmään lattianhoitokoneilla.

Käyttöohje
5 ml/5 litraa vettä, kevyesti likaantuneet pinnat.
20 ml/5 litraa vettä, voimakkaasti likaantuneet pinnat
5 - 20 ml/500 ml vettä, sumupuhdistus

Käyttö:
Annostele puhdistusaineliuos tahrakohtaan ja puhdista lattia. Puhdista
voimakkaammin likaantuneet pinnat liuoksessa kostutetulla lankaosalla.
Yhdistelmäkone: Annostele vedellä täytettyyn yhdistelmäkoneen säiliöön ja
pese lattia. Sumupuhdistus: Kosteapyyhi lattia puhdistusaineliuoksella tai
sumuta puhdistusaineliuos lattialle ja aja pinta kuivaksi ja kiiltäväksi.

Tärkeää:
Ei saa käyttää käsittelemättömälle puulle eikä suojaamattomalle korkille.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: kirkas, väritön neste
Suhteellinen tiheys: 0,97
pH-arvo, laimentamaton: 8,2
pH-arvo, käyttöliuos: 7,2 +/-0,5

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

Koostumus:
EU 648/2004 mukaiset ainesosat:
Ionittomia pinta-aktiivisia aineita 15 - 30 %
Saippuaa < 5 %

Käyttöturvallisuus ja varastointi



JD Lattian puhdistava hoitoaine

JohnsonDiversey (FIN)
Kaurakatu 48 B 20740 Turku
Puh. 020 747 4200
Faksi 020 747 4202
www.johnsondiversey.fi

JohnsonDiversey (FIN)
Valuraudankuja 3 00700 Helsinki
Puh. 020 747 4200
Faksi 020 747 4201
www.johnsondiversey.fi

P96457FIFI-04  © Copyright 2007 JohnsonDiversey 2

Käyttöturvallisuus:
Suosittelemme annostelulaitteiden käyttöä.
Huuhtele ja kuivaa kädet käytön jälkeen.
Suojakäsineiden ja kosteusvoiteen käyttö on suositeltavaa.
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.
Vain ammattikäyttöön.

Varastointi:
Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Hyväksynnät
Yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa.

Ympäristötiedot
Muovipakkaukset ja -etiketit soveltuvat muovin kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön. Kontit ja tynnyrit voi
palauttaa uudelleentäyttöä varten. Ulko- ja kartonkipakkaukset ovat kierrätettäviä, valmistettu
valkaisemattomasta kuidusta ja sisältävät suurelta osin kierrätyskuituja.
Käytetyistä raaka-aineista sekä muista ympäristöön liittyvistä yksityiskohdista tarkemmin JohnsonDiverseyn
Ympäristöperiaatteet-esitteessä.

Pakkaustiedot
Tuotenumero Pakkauskoko Pakkausmuoto
7514760
7514761

12 x 1 l
2 x 5 l

pullo
kannu


