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Jontec Saponet free
Specialsåpa för rengöring och underhåll av golv

Produktbeskrivning
Såpabaserat effektivt golvrengörings- och underhållsmedel som ger en
silkesliknande glans och en extra halksäker yta som förnyas vid varje rengöring.

Produktegenskaper
• Unik kombination av högkvalitativ såpa och tensider
• Lämnar ett tunt skyddande skikt på ytan
• Lågskummande
• Miljömärkt med Svanen

Produktfördelar
• Mycket goda rengöringsresultat
• Skapar en halkskyddande, silkesliknande skyddsfilm
• Möjlig att polera för ökad glans

Ingår i Diverseys breda sortiment av miljömärkta produkter

Bruksanvisning
Dosering
Min. dosering: 10-20 ml till 5 lit lösning (0,2-0,4%). Öka koncentrationen vid
behov.
Startbehandling: 100 ml till 10 lit lösning (1%)
Användning
Manuell rengöring:
Våtmoppning: Dosera produkten direkt i en vattenfylld hink, lägg ut lösningen
och rengör golvet.
Startbehandling: Lägg ut lösningen med en mopp och låt torka. Använd en ren
mopp. Polera med singelskurmaskin för extra glans.
Rengöring med kombiskurmaskin:
Dosera produkten direkt i den fyllda vattentanken, rengör golvet.
Polera med singelskurmaskin för extra glans.
Varning:
Kräver noggrann rengöring av kombiskurmaskinen efter användning i områden
med hårt vatten (kalcium-tvål kan sätta igen munstyckena).
Viktigt:
Bör ej användas på vattenkänsliga golv, t ex obehandlat trä eller kork.

Teknisk information
Utseende: Klar, färglös vätska
Densitet: 1.02
pH koncentrat:                                      11,0
pH vid lägsta dosering:                         9,5 +/- 0,5
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.
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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, ej under 5°C.

Miljöinformation
Märkt med Svanen, licens nummer: 526 046
Alla tensider är lätt biologiskt nedbrytbara enligt OECD 301

Förpackningsstorlekar
Artikelnummer Förpackningsstorlek Förpackningstyp
7513126
7513127

2 x 5 l
6 x 1 l

Plastdunk
Plastflaska


