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Jontec N°1
Vahanpoistoaine - huuhteluvapaa

Kuvaus tuotteesta
Emäksinen huuhteluvapaa vahanpoistoaine vahan ja hoitoainekerrostumien
poistoon emäksisiä aineita kestäviltä lattioilta.

Ominaisuudet
• Tehokas; vahvasti emäksinen
• Vaikutusaika noin 2�5 min
• Huuhteluvapaa
• Hyvä pinnan kostutus- ja emulgointikyky
• Käytettäessä maksimiannostusta pinnan hankaustarve vähenee oleellisesti

tai sitä ei tarvita lainkaan.

Edut
• Tehokas ja nopeavaikutteinen
• Säästää jopa 50 prosenttia työaikaa perinteisiin vahanpoistoaineisiin

verrattuna.
• Nopea ja helppo käyttää; ei tarvita erillistä huuhtelua, kosteapyyhintä riittää.
• Miellyttävä tuoksu

Käyttöohje
Annostus:
Minimiannostus: 1,25 litraa/10 litraa kylmää vettä.
Vaikeiden kerrostumien poistossa annostusta tarvittaessa 3 litraa/10 litraa
kylmää vettä.

Käyttö:
Annostele vahanpoistoaineliuos tasaisesti lattialle ja anna vaikuttaa 2 - 5 min.
Älä anna liuoksen kuivua. Hankaa ja poista liuos koneellisesti. Poista
mahdolliset jäämät kosteapyyhkimällä lattia. Lattian on oltava täysin kuiva
ennen vahausta.

Vinkki:
Vaikeasti puhdistettavat kohteet esim. kaappien alustat: käytä
maksimiannostusta. Levitä liuos pinnalle, anna vaikuttaa ja poista likainen liuos
vedenimurilla. Hankausta ei tarvita.

Tärkeää:
Käytä aina kylmää vettä. Testaa tuotteen ja lattiamateriaalin yhteensopivuus
ennen käyttöä. Ei saa käyttää emäksisiä aineita sietämättömille pinnoille, kuten
linoleumi, korkki ja puulattiat. Pyyhi roiskeet välittömästi kostealla
siivouspyyhkeellä emäksiä sietämättömiltä pinnoilta, esim. maalatut ja lakatut
pinnat.
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Tekniset tiedot
Ulkonäkö: kellertävä neste
Suhteellinen tiheys [20 °C]: 1,04
pH-arvo, laimentamaton: 13,0�13,5
pH-arvo, käyttöliuos: 12 +/-0,5

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

Koostumus:
Ionittomia pinta-aktiivisia aineita < 5 %
MGDA:ta < 5 %
Natriumhydroksidia < 5 %
Hajustetta

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.

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
7517389 2 x 5 l kannu


