
TASKI ® Jontec Saponet 
Preparat na bazie mydeł do mycia i konserwacji podłóg

Zalety
• bardzo dobre właściwości czyszczące;

• tworzy na mytych podłogach jedwabistą powłokę ochronną, która z każdym 
myciem odnawia się; 

 odpowiedni do stosowania z użyciem automatów szorujących i szorowarek 
jednotarczowych;

•
 

możliwość uzyskania wysokiego połysku przez polerowanie;

Zastosowanie

Pierwsze zabezpieczenie

Maszyna

© A.I.S.E.

Niskopieniący preparat do mycia i konserwacji podłóg. Dzięki specjalnej mieszaninie mydeł 
i związków powierzchniowo czynnych produkt ten szybko i skutecznie usuwa zanieczyszcze-
nia oraz tworzy na mytych powierzchniach jedwabistą powłokę ochronną, która z każdym 
myciem odnawia się. 

Opis

Właściwości
• unikalna kompozycja wysokiej jakości mydeł i anionowych środków powierzniowo 

czynnych;
• pozostawia warstwę zabezpieczającą;

• niskopieniący;

Sposób użycia

Dozowanie:

TASKI Jontec Saponet to produkt, który wymaga rozcieńczenia. Szczegóły znajdują 
się w tabeli na następnej stronie. Właściwe dozowanie pozwala zmiejszyć koszty zużycia 
produktu oraz wpływ na środowisko naturalne. 
 

Mopowanie na mokro

Do wiadra z wodą zadozować odpowiednią ilość produktu. Nanieść roztwór na 
mytą powierzchnię za pomocą mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę 
(jeśli jest to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór. 

Do zbiornika automatu szorującego zadozować roztwór. Nanieść go na mytą powierzchnię, 
szorować a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór. Polerować do uzyskania połysku 
z użyciem szorowarki jednotaczowej.

Do wiadra z wodą zadozować odpowiednią ilość produktu. Nanieść roztwór na mytą 
powierzchnię za pomocą czystego mopa i pozostawić do wyschnięcia. Polerować do 
uzyskania połysku z użyciem szorowarki jednotaczowej.

•
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Preparat na bazie mydeł do mycia i konserwacji podłóg

Platforma SKU
Nazwa/
Opakowanie

Dozowanie-
-wiadro

Dozowanie-
-maszyna Postać

pH 
(koncentrat)  

0,5% (50 ml na 10L wody)
max 3%

 

Jasna, żółta ciecz ≈ 12 1.01 g/cm 3

Koncentrat

0,5% (25ml na 5L wody) max 3 %
pierwsze zabezpieczenie: 10% (500ml
na 5L wody)  max 25% (podłogi 
porowate)

Gestość względna
(20°C)

Dane techniczne:

7513125
TASKI Jontec 
Saponet
2x5L

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. 

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, 
określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio 
wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie 
wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki powierzchniowo czynne wykorzystane w produkcie są biodegradowalne zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 73/404/EEc oraz
73/405/EEC.

Odpowiedzialność środowiskowa

Jontec Sponet nie powinien być stosowany w automatach szorujących w warukach wody twardej (mydła wapniowe mogę zatykać dysze). 
Nie stosować na podłogach wrażliwych na działanie wody, np. niezaimprgnowane drewno, korek.  Nie stosować na kamieniu wapiennym.

Kompatybilność produktu


