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TASKI Jontec Futur
Zdzieracz do podłóg.

Opis
TASKI Jontec Futur to skuteczny zdzieracz do gruntownego czyszczenia i usuwa-
nia powłok z powierzchni podłóg odpornych na działanie alkaliów. Skutecznie
usuwa warstwy powłok z podłóg typu: PVC, winyl, kamień.

•    wysoko alkaliczny, szybkie działanie;
•    dobre właściwości emulgujące i dobra zwilżalność;
•    szybko i skutecznie usuwa warstwy powłok z podłóg odpornych na alkalia, 
     np.: PVC, winyl, kamień;
•    skutecznie rozpuszcza nawet najtrudniejsze zabrudzenia;
•    wygodny w użyciu;
•    neutralny zapach;

Postać:    przezroczysta ciecz
Gęstość w 20ºC:  ok. 1,1 g/cm³
pH (koncentrat, w 20ºC): ok. 13,0
pH (8% roztwór, w 20ºC): ok. 12,0  +/-0,5

TASKI Jontec Futur zawiera m.in.: krzemiany, niejonowe środki powierzchniowo
czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne.

•    minimalne:     0,8 L na 10 L roztworu (8%);
•    w przypadku uporczywych zabrudzeń: zwiększyć dozowanie do 20%;

Do wiaderka / zbiornika maszyny uprzednio wypełnionego wodą dolać odpowiednią 
ilość preparatu, wymieszać. Przygotowany roztwór nanieść równomiernie na mytą
powierzchnię podłogi, pozostawić do przereagowania na 5 minut. NIE dopuścić do 
wyschnięcia roztworu! Następnie szorować podłogę przy użyciu maszyny jedno-
tarczowej wyposażonej w odpowiedni pad. Odkurzaczem do pracy na mokro zebrać
zanieczyszczony roztwór z podłogi, a następnie spłukać ją dwukrotnie czystą wodą.
Przed nałożeniem nowej warstwy powłoki, podłogę pozostawić do całkowitego
wyschnięcia.

Cechy

Właściwości

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Informacja o składnikach

Sposób użycia

Dozowanie    

Zastosowanie

Uwaga: Nie stosować produktu na podłogach wrażliwych na działanie alkaliów
np.: linoleum, korek lub surowe, niezabezpieczone drewno. Nie stosować na 
podłogach wrażliwych na działanie rozpuszczalników, np.: asfalt.

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5 L.
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Sposób użycia - c.d.
Dozowanie    
W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewiel-
kiej powierzchni podłogi, w mało widocznym miejscu. Bezzwłocznie usunąć wszelkie zachlapania preparatem
TASKI Jontec Futur z powierzchni wrażliwych na alkalia (np.: listwy przypodłogowe, malowane / lakierowane 
powierzchnie) za pomocą wilgotnej ścierki.
Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany
do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia
•    preparat TASKI Jontec Futur posiada atest PZH nr HK/B/0540/07/2006 z 8 czerwca 2006;

Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód grunto-
wych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia 
najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji 
specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach,
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich tempera-
turach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Jontec Futur,
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami
produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.


