
Εισαγωγή στη σειρά Pur-Eco
  Το Pur-Eco είναι η λύση όταν θέλετε να συνδυάσετε απόδοση καθαρισμού, 

ασφάλεια για το χρήστη και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. 
  Όλα τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε χαμηλές δοσολογίες, περιορίζοντας τη 

χρήση και τα απορρίμματα των χημικών στο περιβάλλον, ενώ συσκευάζονται σε 
ανακυκλώσιμα υλικά.
  Η τεχνογνωσία της Diversey, η αφοσίωση στο περιβάλλον και η πιστοποίηση κατά 

ISO 9001, ISO 14001 AISE για τον Βιώσιμο Καθαρισμό παρέχουν επιπλέον εγγυήσεις 
ποιότητας και αποτελεσματικότητας.

Περιγραφή Προϊόντος
  Χαμηλού αφρισμού ουδέτερο καθαριστικό για όλα τα ανθεκτικά στο νερό σκληρά 

δάπεδα. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις μεθόδους καθαρισμού 
σε όλους τους τύπους ανθεκτικών στο νερό δαπέδων. Ιδανικό για χρήση με 
μηχανήματα πλύσεως στεγνώσεως σε προστατευμένα δάπεδα. Χάρη στην 
έξυπνη συσκευασία του, το SmartDose επιτρέπει την εύκολη, ασφαλή και ακριβή 
δοσολόγηση των συμπυκνωμένων προϊόντων καθαρισμού.
  Το Jontec 300 Pur-Eco SD πληροί τα κριτήρια των οικολογικών σχημάτων EU 

“Flower” και του Σκανδιναβικού “NordicSwan”.

Κύρια Χαρακτηριστικά
  pH-ουδέτερο
  Δεν αφήνει υπολείμματα και εναποθέσεις στο δάπεδο 
  Χαμηλού αφρισμού αποτελεσματικός καθαρισμός σε πολύ χαμηλές δοσολογίες  
  Ενιαίο φρέσκο άρωμα σε όλη τη σειρά Pur-Eco 
  Το σύστημα SmartDose επιτρέπει την απλή, ακριβή, ασφαλή δοσολόγηση των 

υπερσυμπυκνωμένων προϊόντων 

Οφέλη
  Ασφαλής χρήση σε όλα τα ανθεκτικά στο νερό δάπεδα
  Δεν αφήνει λιπαρά και “γκρι” δάπεσα 
  Κατάλληλο για όλες τις μεθόδους καθαρισμού συμπεριλαμβανομένων των 

μηχανών πλύσεως-στεγνώσεως, μηχανών μονού δίσκου, καθαρισμό με 
σφουγγαρίστρα και κουβά καθώς επίσης και για νωπό καθαρισμό   
  Καλές απολιπαντικές ιδιότητες σε ελάχιστη δοσολογία για μείωση κόστους και 

ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
  Το σύστημα SmartDose επίτρέπει την απλή, ακριβή και ασφαλή δοσολόγηση όλων 

των συμπυκνωμένων χημικών

www.diversey.com 13830 el-GR 10/12

TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD
Ουδέτερο Καθαριστικό Δαπέδων, χαμηλού 
αφρισμού-συμπυκνωμένο



Diversey
Χειμάρρας 5
151 25, Μαρούσι
Τηλ. 210 6385900
Fax. 210 6385901

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.diversey.com

TASKI Jontec 300 Pur-Eco

Τεχνικές πληροφορίες

χρησιμοποιείτε διαυγές, πράσινο υγρό

Σχετική πυκνότητα (20oC): 1.01

pH- αδιάλυτου προϊόντος: 7.0 – 8.0

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.

Προϊόν Μέγεθος Συσκευασίας Κωδικός

Jontec 300 Pur-Eco SD 1X1.4L 7517836

Ασφαλής χειρισμός

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και την αποθήκευση του προϊόντος δίνονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Πληροφορίες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται στους αρχικούς του περιέκτες, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Περιαβαλλοντικές πληροφορίες

Το Jontec 300 Pur-Eco SD πληροί αμφότερα τα κριτήρια καθαρισμού κατά Swan έκδοσης 4.6 με ισχύ έως και 30.06.2014 και κατά EU-Flower με βάση τα 
κριτήρια 2011/383/EC.
Οι επιφανειοενεργές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο προϊόν αυτό είναι βιοαποικοδομήσιμες σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των  73/404/EEC και 
73/405/EEC και των τροποποιήσεών τους. 

Οδηγίες χρήσης
Η σωστή δοσολόγηση εξοικονομεί κόστη και ελαχιστοποιεί την επίδραση στο περιβάλλον.
Το σύστημα δοσολόγησης του SmartDose μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της δοσολογίας σε κουβά ή κάδο μηχανής. 

Εφαρμογή
Χειρωνακτικός καθαρισμός με σφουγγαρίστρα και κουβά:  Γεμίστε τον κουβά με 10L νερό. Γυρίστε την κίτρινη κεφαλή στην ένδειξη για 
κουβά, τραβήξτε την κεφαλή προς τα επάνω εντελώς και στη συνέχεια πιέστε τελείως μέχρι κάτω την αντλία ώστε να ελευθερωθεί η 
δόση του προϊόντος μέσα στον κουβά. Χρησιμοποιείστε 1 δόση SmartDose για κάθε 10L νερού στον κουβά. Καθαρίστε το δάπεδο
Μηχανικός καθαρισμός με μηχανή πλύσεως-στεγνώσεως: Γεμίστε τον κάδο της μηχανής με νερό. Γυρίστε την κίτρινη κεφαλή στην 
ένδειξη για κάδο πλύδεως-στεγνώσεως, τραβήξτε την κεφαλή προς τα επάνω εντελώς και στη συνέχεια πιέστε τελείως μέχρι κάτω 
την αντλία ώστε να ελευθερωθεί η δόση του προϊόντος μέσα στον κάδο. Χρησιμοποιείστε 1 δόση SmartDose για κάθε 20L νερού στον 
κάδο της μηχανής. Καθαρίστε το δάπεδο 
Προσοχή: Μην το χρησιμοποιείτε σε δάπεδα ευαίσθητα στο νερό, π.χ. μη προστατευμένο ξύλο ή πέτρα


