TJontec Forward free ID

F4h

Alkalische laagschuimende vloerreiniger in IntelliDose
Omschrijving
Krachtige, alkalische vloerreiniger, speciaal ontwikkeld voor gebruik in schrobzuigmachines. De laagschuimende
formule verwijdert zware vervuilingen en vetvervuilingen van alle waterbestendige, niet beschermde harde
vloeren (behalve onverzegeld hout). Te gebruiken in TASKI schrobzuigmachines, uitgerust met het TASKI
IntelliDose verdunningssysteem.
Eigenschappen
Alkalisch
Laagschuimend
Geen parfum noch kleurstoffen
Veelzijdige toepassing
Doeltreffende milde stripper
Voldoet aan de voorwaarden van het EU Ecolabel
Voordelen
Doeltreffende krachtige reiniger voor onbehandelde vloeren
Geschikt voor gebruik in schrobzuigmachines
Reinigt en verwijdert doeltreffend zware vervuilingen, vetvervuilingen alsook achtergebleven resten van
onderhoudsproducten
Beperkt risico voor kwetsbare personen
Uitstekende topstripping van één laag boenwas, zorgt voor een betere hechting van de nieuwe aan te brengen
lagen
Gebruiksaanwijzing
TASKI Jontec Forward free ID is beschikbaar in flexibele zakken van 1,5 liter, speciaal ontworpen om te passen in
het ingebouwde TASKI IntelliDose systeem voor automatische verdunning in TASKI schrobzuigmachines van
Diversey.
Dosering
Voor het bepalen van de verdunningsgraad, wordt verwezen naar de gebruiksaanwijzing van het TASKI
IntelliDose verdunningssysteem. De verdunningsgraad kan worden ingesteld op 0,2%, 0,3% of 0,5%. Aanbevolen
concentratie: lichte vervuiling 0,2%, zware vervuiling 0,3-0,5% en topstripping 0,5%.

*Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw
Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.
Toepassing
1. Machinereiniging - directe methode:
De oplossing aanbrengen op de vloer, schrobben met pads of borstels en de vervuilde oplossing verwijderen.

2. Machinereiniging - indirecte methode / zware vervuiling:
De oplossing al schrobbend aanbrengen, met het zuigmondblad omhoog. De oplossing laten inwerken (niet laten
opdrogen) alvorens een tweede keer te schrobben met het zuigmondblad naar beneden om de oplossing te
verwijderen. Indien nodig naspoelen met schoon water. Aanbevolen contacttijd voor topstrippen: 5 minuten.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken:

Heldere, lichtgele vloeistof

pH waarde (onverdund):

~ 11

pH waarde (verdund):

9,6

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): 1.018 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com. Opslaan
in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

B E L A N G R I J K : Vorstvrij bewaren.
Veilig gebruik
Test vooraf de geschiktheid van het materiaal op een kleine niet zichtbare plaats. Verwijder onmiddellijk spatten op alkaligevoelige oppervlakken (bijv. houten platen, geverfde of
gelakte oppervlakken) met een natte doek. Niet gebruiken op watergevoelige vloeren zoals ongelakt hout of kurk.
Milieu-informatie
TASKI Jontec Forward Free heeft de licentie (DK/020/006) gekregen als zijnde een milieuvriendelijk product dat voldoet aan de criteria van het EU-Ecolabel.
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-Detergent verordening, EC 648/2004.
Beschikbare verpakkingen
Artikelnummer

Omschrijving

Systeem

100857910
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