
TASKI ® Jontec Stride  
Savon HP 
Preparat na bazie mydeł do mycia i konserwacji podłóg

Właściwości
• unikalna kompozycja wysokiej jakości mydeł i anionowych środków powierzniowo 

czynnych;
• pozostawia warstwę zabezpieczającą o jedwabistym połysku;

• niskopieniący;

Zalety
• szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia oraz zabezpiecza umytą powierzchnię; 

• opóźnia w czasie renwację podłóg;

• odpowiedni do stosowania z użyciem automatów szorujących i szorowarek 
jednotaczowych;

• wysoka jakość-chroni podłogę nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu;

• możliwość uzyskania wysokiego połysku przez polerowanie;
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Sposób użycia

Dozowanie:

TASKI Jontec Stride Savon HP 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. 
 

Zastosowanie

 

Pierwsze zabezpieczenie

Maszyna

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.

Niskopieniący preparat do mycia i konserwacji podłóg na bazie mydeł. Dzięki specjalnej 
mieszaninie mydeł i związków powierzchniowo czynnych produkt ten szybko i skutecznie 
usuwa zanieczyszczenia z podłóg ceramicznych (porowatych i nieporowatych) oraz tworzy 
na mytych powierzchniach jedwabistą powłokę ochronną o połysku, która z każdym myciem 
odnawia się. 

Opis

• odpowiedni do stosowanie w miejscach przygotowywania i przechowywania żywności;



 

www.diversey.com

Środki powierzchniowo czynne wykorzystane w produkcie są biodegradowalne zgodnie z rozporządzeniem (UE) 648/2004

Odpowiedzialność środowiskowa

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.

Kompatybilność produktu

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.

Platforma SKU
Nazwa/
Opakowanie

Dozowanie-
-wiadro

Dozowanie-
-maszyna Postać

pH 
(koncentrat) 

1% (100 ml na 10L wody)
max 2% (podłogi nieporowa-
te 0,5 do 1%)
Pierwsze zabezpieczanie:
1% (100ml na 10L wody) 
max 10%

 

Jasna, żółta ciecz ≈ 12 1.02 g/cm 3

Koncentrat

2,5% (125 ml na 5L wody; podłpgi
nieporowate 0,5do 1%)
Pierwsze zabezpieczanie:
5% (250 mlo na 5L wody)
max 10% dla podłog porowatych

Gestość względna
(20°C)

Dane techniczne:

TASKI Jontec 
Savon HP
2x5L

100848397

Nie stosować na podłogach wrażliwych na działanie wody, np. niezaimprgnowane drewno, korek. Myć maszynę regularnie by uniknąć 
odkładania się mydeł.

Automat szorujący (warunki sektora Retail)

Przed pierwszym zastosowaniem produktu, podłoga powinna być wyczyszczona silnym preparatem do mycia i odtłuszczania podłóg
np. TASKI Jontec Degraissant. 

Krok 2. Do zbiornika automatu szorującego zadozować roztwór produktu TASKI Jontec Stride Savon HP. Nanieść go na myta powierzchnię, 
pozostawić na 5 min (metoda pośrednia) do zadziałania a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.  

Następnego dnia, powtórzyć krok 2 bez pozostawiania roztworu na zalecany czas kontaktu (metoda bezpośrednia).
Krok 1 powinien być stosowany raz na tydzień. 

TASKI ® Jontec Stride  
Savon HP 
Preparat na bazie mydeł do mycia i konserwacji podłóg

Krok 1. Do zbiornika automatu szorującego zadozować roztwór produktu. Nanieść go na mytą powierzchnię, pozostawić na 5 min do 
zadziałania a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór. 


