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Jontec Profi
Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine

Kuvaus tuotteesta
Matalavaahtoinen, heikosti emäksinen yleis- ja tehopuhdistusaine kovien
pintojen puhdistukseen käsi- ja konemenetelmin.

Ominaisuudet
• Käyttöliuoksen pH heikosti emäksinen.
• Matalavaahtoinen; soveltuu käsi- ja konemenetelmiin.
• Erityisen hyvä rasva- ja öljylian emulgointikyky.
• Käyttäjäystävällinen; ei sisällä liuottimia.
• Annostusta lisäämällä soveltuu myös tehopuhdistukseen.

Edut
• Tehokas
• Nopeavaikutteinen
• Laajakäyttöinen: kalusteille, lattioille, saniteettitiloihin, elintarviketiloihin ja

teollisuuteen
• Ei sisällä hajusteita eikä väriaineita

Käyttöohje

Annostus:
Mikrokuitusiivous 1 - 5 ml/5 l vettä. Lisää annostusta tarvittaessa olosuhteiden
ja likaisuuden mukaan. 
Erittäin likaiset pinnat 0,5 - 1 dl/5 l vettä 
Koneelliset menetelmät 0,5 - 1 dl/5 l vettä 

Käyttö:
Mikrokuitusiivouksessa annostele puhdistusliuos tahrakohtaan ja puhdista pinta
mikrokuitupyyhkeellä/-mopilla. Koneellisessa puhdistuksessa annostele tuote
vedellä täytettyyn vesisäiliöön ja pese lattia. Käytä tarvittaessa epäsuoraa
puhdistusmenetelmää. 

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: maitomainen neste
Suhteellinen tiheys [20 °C] 1,04
pH-arvo, laimentamaton 9,0
pH-arvo, käyttöliuos 9,5
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää
spesifikaationa.

Koostumus:
Ionittomia tensidejä 5 - 15 %
Fosfaattia < 5 %
Säilöntäaineita
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. niitä ei tule käyttää
spesifikaationa.
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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
5854539 6 x 1 l pullo
5854541 2 x 5 l kannu
5854544 200 l tynnyri


