
Produktbeskrivning
Högglans spray-polish/rengöringsmedel, för behandlade och obehandlade golv. 
Kan användas med låg- och högvarvsmaskin (165 - 1200 rpm). Idealisk för 
TASKI Omni systemet.

Produktegenskaper
• Perfekt sammansättning av polymerer av hög kvalitet samt vaxer och 

effektiva lösningsmedel

• Lämnar en tunn skyddande film

• Speciellt formulerad för användning med högvarvsmaskin

• Multifunktionell produkt

Produktfördelar
• Gör rent och underhåller i ett steg

• Renoverar repor och slitna golv och ger en jämn hög glans

• Torkar mycket snabbt och medger underhåll utan att området måste stängas av

• Kan användas direkt på de flesta obehandlade golv och med alla typer av 
polermaskiner, för att underlätta rengöring och för att skydda golvet

Bruksanvisning
Dosering:
Jontec Restore används outspädd. För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk 
information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

Användning:
Fuktmoppa först och fyll produkten i sprayaggregatet på en polermaskin, ex.vis TASKI 
ergodisc Omni, utrustad med en röd rondell. Spraya produkten på golvet och polera 
omedelbart. Produkten kan även användas vid spraypolering med en singelskurmaskin.
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Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. https://sds.sealedair.com/  

Endast för professionell användning.  

Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

Att beakta
Så fort en rondell har satt igen (då golvet är mycket smutsigt eller på stora ytor) så vänder man den eller byter till en ren rondell. 
Rondellrengöring: Låt smutsiga rondeller ligga i 2% polishbortlösning (t.ex. TASKI Jontec No. 1) över natten, varefter man sköljer 
de och låter de torka.

Miljöinformation
Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt EC direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC.
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Teknisk information

System Artikelnummer Artikelnamn/Förpackning Brukslösning Utseende pH brukslösning Relativ densitet (20°C)

Standard 7512350 TASKI Jontec Restore 2 x 5 L 100% Opak, vit ≈ 8 0.99 g/cm³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.


