
Taski Jontec Forward J – Flex 

 
Niskopienny, alkaliczny preparat do mycia podłóg 

 

 

 
 

 

 

Opis: 

 

Taski Jontec Forward J-Flex jest silnie skoncentrowanym, niskopiennym preparatem 

do mycia mocno zanieczyszczonych podłóg wodoodpornych 

 

Cechy: 

 Specjalnie stworzony do mycia silnie zabrudzonych podłóg wodoodpornych 

 Czyści dogłębnie, usuwa tłuszcze i oleje pochodzenia mineralnego i 

organicznego 

 Lekko alkaliczny 

 Niezwykle ekonomiczny, dzięki znakomitym właściwościom czyszczącym przy 

niewielkich stężeniach 

 Niskopienny, dzięki czemu szybciej zbierany jest rozpuszczony brud i lepiej 

wykorzystywany zbiornik na zużyty roztwór 

 Może być stosowany w urządzeniach szorująco – zbierających, szorowarkach 

jednotarczowych oraz do mopowania 

 Łatwe i kontrolowane dozowanie przez system J-Flex 

 

Właściwości: 

Wygląd:    przeźroczysta, bezbarwna ciecz 

Gęstość względna [20˚C]:  1,03 

Wartość pH koncentratu:  11,0 – 11,5 

Wartość pH roztworów:  9,0 – 10,0 

 

Powyższe dane są typowe dla normalnej produkcji i nie należy ich traktować jako specyfikacji 

 

Sposób użycia: 

System J-Flex umożliwia kontrolowane dozowanie zarówno w wysokich jak i niskich 

stężeniach. Wysokie stężenie przeznaczone jest do pracy na wilgotno i mokro oraz przy 

dużych zabrudzeniach, niskie stężenie przeznaczone jest do mycia maszynowego i przy 

niewielkich zabrudzeniach. 

 

Mycie ręczne/maszynowe: 

1. Ustawić pokrętło w pozycji „WIADRO” – „DUŻE STĘŻENIE” (ikona z 

wiadrem i trzema kroplami) i napełnić wiaderko/maszynę roztworem. 

2. Myć podłogę ruchem ósemkowym 

 

Mycie maszynowe: 

1. Ustawić pokrętło w pozycji „WIADRO” – „NISKIE STĘŻENIE”     i napełnić 

urządzenie szorująco – zbierające roztworem. 

2. Nanieść roztwór na powierzchnię, a następnie szorować padami lub szczotkami. 

Zebrać rozpuszczony brud. 

W przypadku silnych zanieczyszczeń nastawić J – Flex na duże stężenie, nanieść 

roztwór pozostawiając ssawę w górze. Odczekać chwilę, a następnie jeszcze raz 

wyszorować podłogę i zebrać rozpuszczony brud. W razie konieczności spłukać 

podłogę wodą. 
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Opakowanie Stężenie Objętość roztworu 

roboczego z opakowania 

(litrów) 

Liczba wiader 5l z 

opakowania 

1,5 litra Niskie 1:500 750 150 

Wysokie 1:200 300 60 

 

 

Informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania i przechowywania 

Bezpieczne użytkowanie: 

Po użyciu wypłukać i osuszyć ręce. Zaleca się użycie kremu pielęgnacyjno – ochronnego do rąk Soft Care 

Dermasoft H9. W przypadku przedłużającego się kontaktu preparatu ze skórą zaleca się noszenie odpowiednich 

rękawic ochronnych. 

Kompletne wskazówki dotyczące użytkowania i utylizacji produktu zawarte są w odrębnej Karcie Charakterystyki 

Substancji Niebezpiecznej 

 

Tylko do zastosowań profesjonalnych/ dla specjalistów. 

 

Informacje o przechowywaniu: 

Przechowywać w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, nie wystawiać na działanie wysokich i niskich 

temperatur. 

 

Informacje ekologiczne: 

Związki powierzchniowo czynne użyte w produkcie ulegają biodegradacji zgodnie z wymogami Dyrektyw UE 

73/404/EEC oraz 73/405/EEC wraz z późniejszymi zmianami. 

 

 


