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Jontec 300 free
Matalavaahtoinen neutraali yleispuhdistusaine

Kuvaus tuotteesta
Matalavaahtoinen neutraali yleispuhdistusaine vettä sietävien kovien pintojen
puhdistamiseen.

Ominaisuudet
• Käyttöliuoksen ja tiivisteen pH neutraali
• Kuivuu jälkiä jättämättä
• Ei sisällä hajusteita eikä väriaineita
• Monikäyttöinen

Edut
• Turvallinen käyttäjille ja pinnoille
• Tehokas
• Matalavaahtoinen; soveltuu käsi- ja konemenetelmiin sekä

siivoustekstiilien kostutukseen pyykinpesukoneessa
• Täyttää pohjoismaisen Joutsen-ympäristömerkin vaatimukset
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Käyttöohje
Annostus:
2, 5 - 5 ml sumutinpullolliseen (500 ml) vettä; täsmäsiivous.
12,5 ml/5 litraa vettä; pintojen pyyhintä- ja pesumenetelmät pinnan likaisuuden
mukaan.
25 ml/ 3 - 4 kg:n pyykinpesukone; siivoustekstiilien kostutus
Lisää annostusta voimakkaasti likaantuneille pinnoille.

Käyttö
Täsmäsiivous: annostele puhdistusaineliuos tahrakohtaan ja puhdista pinta
mikrokuitupyyhkeellä tai lankaosalla. Puhdista voimakkaammin likaantuneet
pinnat liuoksessa kostutetulla siivouspyyhkeellä tai lankaosalla.
Yhdistelmäkone: annostele vedellä täytettyyn säiliöön ja puhdista lattia.

Tärkeää:
Vahatuille pinnoille annostus korkeintaan 0,5 dl 5 litraan vettä. Ei saa käyttää
käsittelemättömälle puulle eikä suojaamattomalle korkille.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: kirkas neste
Suhteellinen tiheys: 1,01
pH-arvo, laimentamaton: 8,4
pH-arvo, käyttöliuos: 8,2
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää
spesifikaationa.

Koostumus:
Ionittomia pinta-aktiivisia aineita 5 - 30 %
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Käyttöturvallisuus ja varastointi
Suosittelemme annostelulaitteiden käyttöä.
Huuhtele ja kuivaa kädet käytön jälkeen.
Suojakäsineiden ja käsivoiteen käyttö on suositeltavaa.
Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.
Ainoastaan ammattikäyttöön.
Säilytys huoneenlämmössä suljettuna alkuperäisessä pakkauksessa.

Hyväksynnät
Pohjoismainen Joutsen-ympäristömerkki. Lisenssi nro 328-017.10. Allergia- ja Astmaliiton hyväksymä.

 

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
7513116 6 x 1 l pullo
7513117 2 x 5 l kannu


