TASKI Jontec Tensol JFlex
Pindaktiivsetel ainetel põhinev põranda puhastus- ja hooldusvahend kontsentraat

Kirjeldus
Jontec Tensol JFlex on ülikontsentreeritud, poleeritav põrandapuhastus- ja hooldusvahend
vahatatud ja vahatamata veekindlatele kõvadele põrandatele. Moodustab libisemiskindla ja
mustust hülgava pinna.
Põhiomadused
Tasakaalus põrandapuhastus- ja hooldusvahend, mis põhineb veeslahustuvatel
hooldusainetel
töölahuse pH on neutraalne
Vähevahutav
Meeldiv lõhn
Eelised
Puhastab ja hooldab ilma kihte moodustamata
Tagab libisemiskindla pinna
Libisemist tagavad lisaained hõlbustavad mopiga koristamist
Sobib kasutamiseks põranda puhastus masinates
Mugav ja kontrollitav doseerimine J-Flex süsteemiga

Kasutusjuhend
J-Flex doseerimissüsteemi abil võib doseering olla vastavalt kas tugevam
või lahjem. Tugev pesulahus sobib paremini kinnistunud mustuse eemaldamiseks, lahjem
lahus masinpesuks ja kergeks puhastamiseks.
Doseerimine:
Keera reguleerimisotsik tugeva doseeringu- asendisse ( ämber, mille peal
on 3 tilka) ja täida ämber voi masina veepaak J-Flex pudeli abiga.
või
Keera reguleerimisotsik lahja doseeringu – asendisse (ämber, mille peal
on ainult 1 tilk) ja täida ämber voi masina veepaak J-Flex pudeli abil.
Pakend

Doseering

1,5 liitrit

Low
High
Low
High

5,0 liitrit

1:500
1:250
1:500
1:250

Pakendist saadavad
pesulahuse kogused (liitrit)
750
225
2500
750

Ämbritäisi
pakendist
150
45
500
150

Kasutamine
Käsitsipesu
Niiske puhastus: täida pritspudel lahusega. Pihusta veidi lahust täpselt määrdunud pinnale ja
puhasta pind.
Märgpesu: kasta mopp/koristuslapp pesulahusesse ja puhasta pind. Vajadusel lase lahusel
puhastataval pinnal mõnda aega toimida. Hiljem puhasta määrdunud pind lapiga.
Masinpesu
Kanna pesulahus põrandale, pese pesukäsnaga ja eemalda pesulahus . Kombineeritud
põrandapesumasinatega eriti mustade pindade puhastamiseks kasutada kaudset
puhastusmeetodit.
NB! Ei tohi kasutada vett mittetaluvatel põrandapindadel nagu töötlemata puit või
kork.
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TASKI Jontec Tensol JFlex
Tehnilised andmed
Välimus:
Suhteline tihedus [20°C]:
pH-tase lahjendamata:

Selge värvitu vedelik
0.97
8.0 - 8.5
7.5 - 8.0

Ülaltoodud andmed on tüüpilised suurused. Tegemist ei ole spetsifikatsiooniga.

Kasutusohutus ja säilitamine
Kasutusohutus:
Juhtnöörid toote turvaliseks kasutamiseks ning hävitamiseks leiate tooteohutuslehel.
Ainult professionaalseks kasutamiseks.
Säilitamine:
Säilitamine originaalpakendis, kaitstuna suurte temperatuurimuutuste eest.
Keskkonnainfo:
Selles tootes kasutatud pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt EÜ Direktiividele 73/404/EEC ja 73/405/EEC ja nende
hilisematele muudatustele.
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