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Jontec 300 free
Neutralt oparfymerat lågskummande rengöringsmedel för daglig golvrengöring

Produktbeskrivning
Neutral lågskummande rengöringsprodukt för alla vattentåliga hårda golv.
Idealisk för kombiskurmaskiner på golv med polishskikt.

Produktegenskaper
• pH-neutral
• Lämnar inga rester på golvet
• Innehåller inte parfym eller färg
• Lågskummande
• Fungerar för både manuell och maskinell rengöring
• Effektiv ny formulering
• Miljömärkt med Svanen

Produktfördelar
• Användarvänlig
• Inga golv med grå eller fet hinna
• Lämplig för kombiskurmaskin och för impregnering av moppar och

dukar i tvättmaskin
• Mångsidig produkt för alla typer av rengöring
• Gör rent effektivt utan att lämna någon hinna eller synliga rester
• Ingår i Diverseys breda sortiment av miljömärkta produkter

Bruksanvisning
Dosering
Dosering: Dosera produkten direkt i vattenfylld tank eller hink.
Min. dosering: Maskin/ hink: 25 ml till 10 lit rengöringslösning (0,25%, 1:400).
Öka koncentrationen till 100 ml till 10 lit lösning (1 %) vid svår smuts.
Sprayrengöring: 2,5 � 5 ml till 500 ml rengöringslösning (0,5 � 1 %).

Användning
Maskin/hink: Rengör stora ytor med kombiskurmaskin och/eller med moppar,
impregnerade med Jontec 300 free lösning i tvättmaskin. Rengöringslösningen
kan sprayas på svåra fläckar/smuts innan ytan rengörs.
Sprayrengöring: Spraya ytan och torka av med en Jonmaster mikrofiberduk. Vid
behov låt lösningen verka ett par minuter innan ytan rengörs.

Viktigt
Dosera inte högre än 1 % lösning vid rengöring av behandlade golv. Får ej
användas på vattenkänsliga golv, t ex obehandlat trä eller kork.

Teknisk information
• Utseende: Ljusgul, klar vätska
• Densitet: 1010g /dm 3
• pH koncentrat: 8,8
• pH brukslösning: 7,3 (1:500)
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Skyddsföreskrifter och lagring
Säkerhetsföreskrifter:
Fullständig information om användning och hantering av produkten finns att tillgå i särskilt Säkerhetsdatablad.
Produkten är avsedd endast för professionell användning.

Lagring:
Förvaras i sluten originalförpackning, får ej utsättas för extrema temperaturer.

Miljöinformation
Märkt med Svanen, licensnummer: 328 017
Alla tensider är lätt biologiskt nedbrytbara enligt OECD 301

Förpackningsstorlekar
Artikelnummer Förpackningsstorlek Förpackningstyp
7513117 2 x 5 l Dunk
7513116 6 x1 l Flaska
7516872 2 x 1,5 l J-Fit-påsar


