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Właściwości

• neutralne pH;

• 

• uniwersalna aplikacja produktu;

• zawiera opatentowaną technologię O.N.T.; 

• bezpieczny dla podłóg sportowych;

Zalety
• idealny do wszystkich rodzajów wodoodpornych podłóg;

• ekonomiczny w użyciu - wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy niskich 
stężeniach użytkowych;

• doskonały do stosowania z użyciem automatów szorujących;

• 

• zawiera technologię neutralizującą nieprzyjemne zapachy - O.N.T., która niszczy
cząsteczki nieprzyjemnych zapachów;

 

• dzięki właściwościom antypoślizgowym, umyte podłogi nie są śliskie (produkt
 testowany i zaakceptowany przez MPA Uniwersytet w Stuttgarcie);

Sposób użycia:

Dozowanie:

Zastosowanie

Mopowanie na mokro:

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

Czyszczenie natryskowe 

 Do butelki ze spryskiwaczem nalać wody a następnie uzupełnić odpowiednią ilością produktu.
Roztworem spryskać powierzchnię podłogi i wypolerować ją maszyną jednootarczową 
z użyciem czerwonego pada. 

TASKI ® Jontec Asset
Neutralny preparat do mycia podłóg

TASKI Jontec Asset to neutralny preparat do mycia wszystkich niezabezpieczonych i za-
bezpieczonych, wodoopornych podłóg. Dzięki formule zawierającej specjalną mieszaninę
związków powierzchniowo czynnych, produkt szybko i skutecznie  usuwa zanieczyszczenia. 
Zawiera związki o właściwościach antypoślizgowych, dzięki czemu idealnie nadaje się
do podłóg sportowych.    
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zawiera mieszaninę związków powierzchniowo czynnych;

odpowiedni do użycia z zastosowaniem mopa oraz czyszczenia natryskowego;

TASKI Jontec Asset 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.



Kompatybilność produktu

DIN V 18032-2:2001-04 ce nr  903 0112 000-2 Whr, 01/07/2015 (M PA Stuttart University DE).

www.diversey.com

Dane techniczne:

Platforma SKU
Nazwa/
Opakowanie

Dozowanie-
-wiadro

Dozowanie-
-maszyna Postać

pH 
(koncentrat)  

7512671 TASKI Jontec 
Asset 2 x 5 L 

Maszyna: 1% (100 ml na 10L wody)  max 5%
Szorowarka jednoratczowa (metoda natryskowa): 10%
(75 ml  na 750 ml butelkę ze spryskiwaczem) max 70%

Przejrzysta,
zielona ciecz

9 1.01 g/cm3

Automat szorujący

Do zbiornika automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej zadozować roztwór o odpowiednim stężeniu.
Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

TASKI ® Jontec Asset
Neutralny preparat do mycia podłóg

 

Koncentrat
1% (50 ml na 
5L wody)
max 5%

Gestość względna
(20°C)

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.

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. 
Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego 

Postępowanie z odpadami

Nie rozcieńczać ani nie mieszać z innymi produktami.
Nie stosować na podłogach wrażliwych na działnie wody (niezaimpregnowane drewno, korek).

Środki powierzchniowo czynne wykorzystane w produkcie są biodegradowalne zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 73/404/EEc oraz
73/504/EEC.

Odpowiedzialność środowiskowa


