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TASKI Jontec Forward
Laagschuimende alkalische vloerreiniger

Productomschrijving
Verwijdert hardnekkig vuil en vet van alle waterbestendige, niet-beschermde
harde vloeren (behalve niet-beschermd hout). Ook ideaal voor het strippen van
toplagen. Speciaal ontwikkeld voor gebruik met een schrobzuigmachine.

Belangrijke eigenschappen
• Doeltreffende combinatie van oppervlakte-actieve stoffen en alkali
• Goed emulgerend vermogen
• Laagschuimend, snelwerkend
• Voor polyvalent gebruik
• Verspreidt een fris parfum
• Specifiek ontwikkeld om vloeren voor te bereiden op een nieuwe

beschermlaag

Voordelen
• Uitstekend reinigingsresultaat op alle soorten waterbestendige harde vloeren

(behalve niet-beschermd hout)
• Reinigt grondig en verwijdert probleemloos vuil, vet en resten van

onderhoudsmiddelen
• Ideaal voor gebruik met schrobzuigmachines
• Ook geschikt voor gebruik met eenschijfsmachines en natte-mopsystemen
• Verspreidt een aangename en frisse geur
• Uitstekende topstripper: zorgt voor een betere hechting van de nieuwe

beschermlaag

Gebruiksaanwijzing

Dosering:
Minimale dosering: 50 ml voor 10 L oplossing (0.5% / 1:200).

Bij hardnekkig vuil, de concentratie tot 5% verhogen.
Schrobzuigmachine: 50 - 200 ml voor 10 L oplossing (0.5 -2%).
Topstrippen: 200 ml voor 10 L oplossing (2%).

Toepassing:
• Manueel: het product doseren en aan een emmer water toevoegen. De

oplossing aanbrengen. Laten inwerken (de oplossing niet laten drogen) en
schrobben. Vervolgens het vervuilde water opnemen.

• Machine: het product doseren en toevoegen in de volle watertank. De
oplossing aanbrengen. Laten inwerken (de oplossing niet laten drogen) en
schrobben. Vervolgens het vervuilde water opnemen.

• Topstrippen: het product doseren en toevoegen aan een emmer water of in
de watertank van een eenschijfsmachine of een schrobzuigmachine. De
oplossing aanbrengen, vijf minuten laten inwerken en schrobben. Vervolgens
het vervuilde water opnemen en naspoelen met proper water.

Belangrijk:
Het product vỏỏr gebruik eerst uittesten op een onopvallende plaats.
Niet gebruiken op alkali- en watergevoelige vloeren.
Op alkaligevoelige oppervlakken zoals houten plinten, geverfde/geverniste
oppervlakken, spatten onmiddellijk verwijderen met een vochtige doek.
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Technische gegevens
Uitzicht: heldere, gele vloeistof
pH-waarde onverdund: 9.5 < pH ≤ 10
pH-waarde verdund: 7.5 +/- 0.5 bij 1% verdunning
Relatieve dichtheid [20°C]: 1.05

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als specificatie opgevat worden.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het
Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).
Enkel voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:
Het product in de oorspronkelijke gesloten verpakking bewaren en beschermen tegen extreme
temperatuurwaarden.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve stoffen die gebruikt worden in dit product, zijn biologisch afbreekbaar in
overeenstemming met de Europese Detergentenverordening 648/2004 en bijbehorende amendementen.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
7513111 1 x 10 L
7513109 2 x 5 L


