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Jontec Forward free
Matalavaahtoinen tehopuhdistusaine

Kuvaus tuotteesta
Matalavaahtoinen hajustamaton tehopuhdistusaine vettä sietävien kovien
pintojen puhdistukseen. Soveltuu erityisesti myös vahattujen lattioiden
pintapesuun sekä UHS-hoitoon Jontec Signature -vahaa käytettäessä (Wet look
-menetelmä). Muodostaa JFit-annostelujärjestelmän yhdessä TASKI-
yhdistelmäkoneisiin liitettävän JFit-annostelulaitteen ja -vaihtopakkauksen
kanssa.

Ominaisuudet
• Käyttöliuoksen pH emäksinen
• Matalavaahtoinen, soveltuu käsi- ja konemenetelmiin
• Kuivuu jälkiä jättämättä
• Vahattujen lattioiden huuhteluvapaa pintapesuaine

Edut
• Nopeavaikutteinen ja tehokas
• Taloudellinen
• Ei sisällä hajustetta eikä väriainetta
• Monikäyttöinen
• Täyttää pohjoismaisen Joutsen-ympäristömerkin vaatimukset

Käyttöohje

Annostus:
Käsi- ja konemenetelmät: 12,5 ml/5 litraa vettä
Vahattujen lattioiden pintapesu: 1 dl/5 litraa vettä
UHS-hoito yhdistelmäkoneella: 25 ml/5 litraa vettä;
Voimakkaasti likaantuneille pinnoille: 0,5 dl/5 litraa vettä.

JFit-annostelujärjestelmä: Säädä annostus automaattiseksi käyttötarkoituksen
ja likaisuusasteen mukaan. Annostusväli 0,2 - 0,5 %.

Käyttö:
Konemenetelmät ja UHS-hoito: Annostele vedellä täytettyyn yhdistelmäkoneen
säiliöön ja pese lattia. Huom! UHS-hoidossa kuivakiillota lattiapinta UHS-
kiillotuskoneella pesun jälkeen.
Käsimenetelmät: Puhdista pinta puhdistusaineliuoksessa kostutetulla siivous-
pyyhkeellä tai lankaosalla.
Vahattujen lattioiden pintapesu: Annostele puhdistusaineliuos lattialle, anna
vaikuttaa 5 minuuttia. Pese lattiapinta ja poista likainen liuos.

Tärkeää:
Ei saa käyttää käsittelemättömälle puulle ja suojaamattomalle korkille.
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Tekniset tiedot
Ulkonäkö: kellertävä neste
Suhteelinen tiheys [20 °C]: 1,02
pH-arvo, laimentamaton: 11,3
pH-arvo, käyttöliuos: 10,4

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

Koostumus:
Ionittomia pinta-aktiivisia aineita 5 - 15 %
Saippuaa < 5 %

Käyttöturvallisuus ja varastointi
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.
Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

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
7513115 2 x 5 l Kannu
7516873 2 x 1,5 l JFit-vaihtopakkaus


