
TASKI® Jontec 
300 free SD

Neutralt lågskummande golvrengöringsmedel 
- koncentrat

Produktbeskrivning
• Koncentrerad, neutralt lågskummande golvrengöringsmedel för daglig 

rengöring av alla vattentåliga golv. Anpassad för skurmaskiner på 
behandlade golv.

• TASKI Jontec 300 free SD är miljömärkt med Svanen. 

Produktegenskaper
• pH-neutralt
• Inga rester på golvet
• Utan parfym, utan färg
• Effektiv lågskummande rengöring även vid låg dosering
• SmartDose-system tillåter enkel, säker och exakt dosering av 

koncentrerat rengöringsmedel

Produktfördelar
• Säker användning på alla vattentåliga golv
• Inga gråa golv eller ”fet hinna” på golvet
• Minimal risk för känsliga personer
• Lämpligt för användning i såväl moppningssystem, hinkrengöring och 

skurmaskiner som vid impregnering av textilier i tvättmaskinen
• Bekväm och kontrollerad dosering med SmartDose 

Användning
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Teknisk information

Utseende klar, färglös pH-värde koncentrat ≈ 8

Relativ densitet (20°C) 1.01

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Artikelnamn Förpackningsstorlek Artikelnummer

Jontec 300 free SD 1 x 1,4 L 7520192

Säker hantering

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt lämnas på separat säkerhetsblad. Endast för professionell användning.

Lagring

Förvara i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

Miljöinformation

TASKI Jontec 300 free SD är miljömärkt med Svanen.
Tensiderna i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt EG-direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC.

Dosering: Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.
Dosering:       Antalet fyllningar
Hinkar fyllda med 10 L vatten 0,2%    70
Kombiskurmaskin fylld med 20 L vatten 0,2%  35
Använderinstruktioner
Golvmetoden (våt): Dosera produkten i en vatten fylld hink. 1 SmartDose-dosering per 10 L vatten. Applicera lösningen, låt verka 
vid behov och ta bort den smutsiga lösningen. För bästa resultat använd tillsammans med mikrofiber.
Skurmaskin: Häll lösningen i skurmaskinens fyllda vattentank. 1 SmartDose-dosering per 20 L vatten. Använd maskinen enligt 
maskinens instruktionsmanual.
Viktigt: Använd inte på vattenkänsliga golv såsom obehandlat trä eller korkgolv. Testa materialets vattentålighet och reaktion på 
produkten på en liten undanskymd yta innan användning.
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