
F3e
Kuvaus tuotteesta
Polymeeripitoinen puhdistus- ja hoitoaine. Muodostaa askelvarman kulutusta 
kestävän, ylläpitosiivousta helpottavan suojakalvon.

Ominaisuudet
• tehokas polymeerien, vahojen ja pinta-aktiivisten aineiden yhdistelmä

• osa suomalaista linoleumilattioiden suoja- ja hoitojärjestelmää

• muodostaa kirkkaan, kulutusta kestävän suojakalvon

• suojakalvo vahvistuu jokaisella käyttökerralla

• soveltuu sekä käsi- että konemenetelmiin

• helpottaa päivittäistä ylläpitosiivousta

Edut
• tehokas hoitava vaikutus kohteissa, joissa vilkas henkilöliikenne

• muodostaa lattialle askelvarman suojakalvon

• voidaan käyttää laimentamattomana suoja-aineeksi (linoleumi, kumilattiat)  
ja/tai laimennettuna hoitoaineeksi

• lattianpinnan kiiltoa voidaan lisätä kiillottamalla

• miellyttävän raikas tuoksu

Käyttöohje
Annostus:
Lisätietoa eri pakkausvaihtoehdoista ja annostuksista löytyy Tekniset tiedot -kohdasta. 

Käyttö:

Peruskäsittely: 
Märkäpyyhi puhdas ja kuiva lattiapinta laimentamattomalla hoitoaineella tai  
hoitoaineliuoksella käyttäen moppikehystä ja vahausmoppia. Anna kuivua.  
Tarvittaessa toista käsittely ja kiillota lattia.

Puhdistushoito: 
Annostele hoitoaine vedellä täytettyyn yhdistelmäkoneen säiliöön ja puhdista lattia. Kiillota 
tarvittaessa. Puhdista yhdistelmäkoneen puhdasvesisäiliö ja suuttimet huolellisesti käytön 
jälkeen. Säännöllisesti käytettynä suojaa ja hoitaa lattiapintaa.

Hoitokiillotus: 
Kosteapyyhi puhdistettu lattiapinta hoitoaineliuoksella käyttäen moppikehystä ja 
vahausmoppia. Käsittele pinta kuivumisen jälkeen lattianhoitokoneella ja kiillotuslaikalla.

Hoito-ohjelmaa rakennettaessa tulee ottaa huomioon lattiapinnan likaantumis- ja käyttöaste.

TASKI® Jontec Extra
Lattiapintojen hoitoaine



Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Vain ammattikäyttöön. 
Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna (yli + 5 °C).

Yhteensopivuus
Ei saa käyttää käsittelemättömälle puu- tai korkkilattialle. Käytä tarvittaessa jaksoittain Jontec Forward free- tai DI Hot Springs 
-tehopuhdistusainetta

Ympäristötiedot
Valmisteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät pesuaineista annetun (EY):n asetuksen N:o 73/404/EEC ja 73/405/EEC mukaiset 
biologisen hajoavuuden kriteerit.
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TASKI Jontec Extra F3e
Lattiapintojen hoitoaine

Tekniset tiedot

Järjestelmä SKU Tuotenimi/pakkauskoko Annostus Sankomenetelmä Ulkonäkö
pH-arvo, 
tiiviste

pH-arvo, 
käyttöliuos

Viskoositeetti  
(20 °C)

Käyttövalmis/
perinteinen

7513160 TASKI Jontec Extra 2 x 5 L  Laimentamattomana, 
1:1 tai 1:2

Puhdistushoito: 0,5 - 1,0 dl/5 
litrassa liuosta
Hoitokiillotus: 1-2 dl/5 litrassa 
liuosta tai 20-40 ml/1 litrassa 
liuosta. Vahvemman suojakalvon 
saamiseksi hoitokiillotuksessa 
annostus 2-4 dl/5 litrassa liuosta 
tai 40-80 ml/1 litrassa liuosta.

Milky white liquid ≈ 8 ≈ 8 1.03 g/cm³

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.


