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Jontec 300
Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων, χαµηλού αφρισµού

ΠεριγραφÞ
Χαµηλού αφρισµού ουδέτερο καθαριστικό για όλα τα ανθεκτικά στο νερό
σκληρά δάπεδα. Ιδανικό για χρήση σε επικαλυµµένα δάπεδα µε µηχανές
πλύσεως � στεγνώσεως.

ΒασικÝò ιδιüτητεò/ χαρακτηριστικÜ

• Ουδέτερο pH
• Μείγµα από διάφορους τύπους επιφανειοδραστικών ουσιών
• Ενσωµατώνει τη νέα µέθοδο εξουδετέρωσης οσµών �ONT�
• Γρήγορο στέγνωµα δαπέδων
• Χαµηλού αφρισµού, γρήγορης δράσης
• Ευέλικτη εφαρµογή

ΠλεονεκτÞìατα

• Κατάλληλο για όλους τους τύπους ανθεκτικών στο νερό σκληρών
δαπέδων

• Ιδιαίτερα οικονοµικό χάρη στην εξαιρετική καθαριστική του απόδοση σε
χαµηλή δοσολόγηση

• Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει ραβδώσεις
• Καταστρέφει τα µόρια που προκαλούν κακοσµία. Ως εκ τούτου επιτείνει

το αρωµατικό αποτέλεσµα και αφήνει ένα φρέσκο άρωµα
• Ιδανικό για µηχανές πλύσεως � στεγνώσεως: χαµηλού αφρισµού για

γρήγορη αναρρόφηση και τη βέλτιστη χρήση του κάδου ακάθαρτου
διαλύµατος

• Επίσης κατάλληλο για χρήση µε µηχανές µονού δίσκου και µε
συστήµατα υγρού σφουγγαρίσµατος
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Οδηγßεò χρÞσηò
∆οσολόγηση:
Ελάχιστη δοσολόγηση: 50ml για 10l διαλύµατος (0.5% / 1:200)

Αυξήστε την συγκέντρωση έως και 5% για δύσκολους ρύπους
Μηχανές πλύσεως � στεγνώσεως: Χρησιµοποιείστε 100-200ml για 10l διαλύµατος(1-2%)

Εφαρµογή:
Χειρονακτική:
Υγρό σφουγγάρισµα: ∆οσοµετρήστε το προϊόν σε κουβά που έχετε γεµίσει µε νερό, εφαρµόστε το διάλυµα,
αφήστε το να δράσει αν το κρίνετε απαραίτητο και αφαιρέστε το ακάθαρτο διάλυµα.
Υγρό Σφουγγάρισµα: Για καλύτερη απόδοση, χρησιµοποιείστε το σε συνδυασµό µε µικροϊνες. Μηχανική:
∆οσοµετρήστε το προϊόν στον γεµάτο µε νερό κάδο µια µηχανής µονού δίσκου ή µιας µηχανής πλύσεως
στεγνώσεως, εφαρµόστε το διάλυµα, τρίψτε και αφαιρέστε το ακάθαρτο διάλυµα.

Σηµαντικό:
Μην χρησιµοποιείτε περισσότερο από το 1% διαλύµατος σε επικαλυµµένα δάπεδα. Μην το χρησιµοποιείτε σε
ευαίσθητα στο νερό δάπεδα, π.χ. ξύλινα δάπεδα.

ΤεχνικÝò πληροφορßεò

• Εµφάνιση: καθαρό υγρό, πράσινου χρώµατος
• Σχετική πυκνότητα [20°C]: 1.00
• pH προϊόντος: 8.5 - 9.0
• pH διαλύµατος: 7.2 +/- 0.5 σε 1% αραίωση

Τα παραπάνω δεδοµένα είναι τυπικά της διαδικασίας παραγωγής και δεν πρέπει να λαµβάνονται ως
προδιαγραφές.

Οδηγßεò προφýλαξηò και αποθÞκευσηò
Ασφαλής χειρισµός:
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισµό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας του.
Μόνο για επαγγελµατίες χρήστες / ειδικούς.

Οδηγίες Αποθήκευσης:
Αποθηκεύετε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς περιέκτες µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

Εγκρßσειò
DIN V 18032-2:2001-04 πιστοποίηση nr. 55150/900 8274-1, ηµεροµηνία: 19.08.2004

ΠεριβαλλοντικÝò πληροφορßεò
Οι δραστικές ουσίες αυτού του προϊόντος είναι βιοδιασπώµενες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κοινοτικών
οδηγιών της ΕΕ 73/404/EEC και 73/405/EEC και των µετέπειτα τροποποιήσεων τους.

ΚαταχωρÞσειò
Αρ.κατ.ΓΧΚ.: 9084/0/2004

ÄιαθÝσιìεò συσκευασßεò
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας
7512925 2X5L


