
TASKI Jontec Clearout 
Preparat do gruntownego czyszczenia podłóg wykonanych
z kamienia - (część A i część B) F9c

Sposób użycia
Przygotowanie roztworu i dozowanie:

Opis

Cechy

Właściwości

• Efektywnie usuwa plamy z kamiennych podłóg i powierzchni ceramicznych, nawet 
  tam gdzie inne środki nie wykazują skuteczności
• Możliwość stosowania do różnego typu podłóg
• Dzięki unikalnej kompozycji pozwala odświeżyć stare, zabrudzone podłogi
• Może być stosowany do maszyn jednotarczowych oraz automatów szorujących a 
  także do mycia przy pomocy mopów
• W przypadku, gdy zabrudzenia wniknęły w porowata powierzchnię bardzo dobre 
  rezultaty uzyskuje się przy stosowaniu w połączeniu z sorbentem Clearout Powder

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

Zestaw Clearout Liquid dostępny jest w opakowaniach 2 x 5 L. Każde z 5 litrowych 
opakowań zawiera jedną część systemu:
5 L Clearout Liquid CZĘŚĆ A oraz 
5 L Clearout Liquid CZĘŚĆ B

     Clearout A  Clearout B
Postać:     opalizująca ciecz            przeźroczysta ciecz
pH (koncentrat):        <12,5       ok.3.9
Zapach:     bez zapachu  bez zapachu
Gęstość właściwa (20oC):   1,02 g / cm3  1,028 g / cm3

Do otwartego naczynia (np. wiaderka) wlać dwie części wody, (np. 2 L) dodać 1 część 
preparatu Clearout Liquid CZĘŚC A (np. 1 L) i 1 częśćpreparatu Clearout Liquid 
CZĘŚĆ B (np. 1 L), wymieszać. Przygotowany w ten sposób roztwór, przechowywać w 
otwartym naczyniu i zużyć w ciągu 72 godzin.

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Preparaty A i B stanowią części składowe dwukomponentowej technologii Clearout System, 
która pozwala na gruntowne czyszczenie i równoczesne usuwanie uporczywych plam z podłóg 
marmurowych, wykonanych z kamienia naturalnego oraz ceramicznych. Stosowanie oddzielnie 
preparatów A i B systemu Clearout nie daje rezultatów – preparatów nie należy stosować 
oddzielnie. 

Sposób nanoszenia:
Nanieść roztwór Clearout Liquid przy pomocy czystego mopa, jednotarczowej
maszyny wyposażonej w niebieski pad (< 200 obrotów/ min) lub automatu
szorującego z wyłączonym zasysem. Nie dopuścić do wyschnięcia podłogi, (jeżeli
to konieczne dodać roztworu). Roztwór pozostawić na powierzchni podłogi na 20
do 40 minut. Zebrać roztwór przy pomocy automatu szorującego lub odkurzacza.
Spłukać podłogę czystą wodą.

 
 

 
 



TASKI Jontec Clearout 
Preparat do gruntownego czyszczenia podłóg wykonanych z kamienia - (część A i część B)

Sposób użycia c.d.

UWAGA:

Warunki przechowywania

• Nigdy nie używać Clearout Liquid CZĘŚĆ A i Clearout Liquid CZĘŚĆ B oddzielnie
• Nie dopuścić do przemarzania produktu
• Przed zastosowaniem systemu Clearout Liquid zawsze należy usunąć powłokę z podłogi nią zabezpieczonej
• Nie wolno wlewać nieużytego produktu z powrotem do opakowania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 6ºC i w
wysokich temperaturach. Kompletne informacje odnośnie srodków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem
znajdują sie w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

•  Okresowo czyścić podłogę za pomocą szczotki lub jednotarczowej maszyny z niebieskim padem (< 200 obrotów/ min), w celu usunięcia  
    uporczywych plam.
• Minimalny czas pozostawania roztworu na podłodze wynosi 20 minut. Jeżeli jest to możliwe, zaleca się wydłużenie czasu do 40 minut.

Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu sie nierozcieńczonego produktu do scieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego 
produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji 

Środki ostrożności i pierwsza pomoc
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożnosci wymaganych przy pracy z preparatem Taski Jontec Clearout,  
bocznych skutków zdrowia, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i 
opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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