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TASKI Jontec Tensol conc
Vloerreiniger/onderhoudsmiddel - concentraat

Productomschrijving
TASKI Jontec Tensol conc is een sterk geconcentreerd reinigings- en
onderhoudsmiddel ideaal voor beschermde en niet-beschermde
waterbestendige vloeren. Laat geen film na. Vergroot de slipweerstand van de
vloer en werkt vuilafstotend.

Belangrijke eigenschappen
• Uitgebalanceerde formule op basis van wateroplosbare

reinigingsingrediënten
• Laagschuimend
• Bevat een gladmakend additief
• Voor polyvalent gebruik
• Verspreidt een fris parfum
• Maakt deel uit van het unieke EXACT doseer- en verpakkingsconcept

Voordelen
• Reinigt en onderhoudt vloeren zonder een film na te laten
• Voorziet de vloer van een vuilafstotende antisliplaag
• Ideaal voor gebruik in schrobzuigmachines
• Het gladmakend bestanddeel vergemakkelijkt het natmoppen
• Ook geschikt voor klamvochtig moppen (stof verwijderen) en voor

sprayreiniging met een eenschijfsmachine
• Verspreidt een aangename geur
• Met hervulbare doseerdop voor een correcte dosering: efficiënt en

kostenbesparend

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

Minimum dosering
2 dopjes voor 10 L oplossing (0.2% / 1:500)
De dosering verhogen tot maximum 1% bij zware
vervuiling

Basisbehandeling 500 ml per 10 L water (5%)
Dosering verhogen tot 10% bij poreuze vloeren

Sprayreiniging 2 dopjes in een flacon gevuld met 500 ml water (4%)

Toepassing:
Manueel:
• Nat moppen: het product doseren in een emmer met water en de vloer

reinigen met een mop
• Basisbehandeling: het product doseren in een emmer water. De oplossing

met een mop op de vloer aanbrengen en laten drogen. Opboenen voor extra
glans

Machine:
Schrobzuigmachine: het product doseren in een vol waterreservoir. De
oplossing op de vloer aanbrengen. Nadien het vervuilde water opnemen
Eenschijfsmachine met sprayapparaat en rode pad: het product doseren in het
sprayapparaat. De vloer reinigen. Opboenen voor extra glans
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Belangrijk:
Niet gebruiken op watergevoelige oppervlakken zoals niet-beschermd hout of kurk.

Technische gegevens
Uitzicht: heldere, kleurloze vloeistof
Relatieve dichtheid [20°C]: 0.97
pH-waarde onverdund: 8.5 < pH ≤ 9.0
pH-waarde verdund: 7.8 +/- 0.5 bij 0.2% verdunning

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als specificatie opgevat worden.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het
Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).
Uitsluitend voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:
Het product in de oorspronkelijke, gesloten verpakking bewaren en beschermen tegen extreme temperaturen.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve stoffen die gebruikt worden in dit product, zijn biologisch afbreekbaar in
overeenstemming met de Europese Detergentenverordening 648/2004 en bijbehorende amendementen.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
7513146 6 x 1 L
7513152 1 x 5 L
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