
Jontec Tensol free

Golvrengörings- och underhållsprodukt, utan färg, utan parfym

Produktbeskrivning 
Icke filmbildande produkt för rengöring och underhåll av golv. Idealisk för rengöring och 
underhåll av behandlade och obehandlade vattentåliga hårda golv. Skapar en halksäker 
och smutsavvisande golvyta.

Produktegenskaper
• pH-neutral
• Lämnar ingen hinna eller avlagringar på golvet
• Polerbar
• Lågskummande
• Mångsidig produkt
• Effektiv formulering baserad på lösningsmedel och tensider
• Miljömärkt med Svanen

Produktfördelar
• Användarvänlig
• Ingen grå eller ‘fet’ hinna på golvet
• Ger högre glans vid polering
• Lämplig för att impregnera moppar och dukar i tvättmaskin
• Gör rent och ger glans vid polering
• Ingår i Diversey’s breda sortiment av miljömärkta produkter

Bruksanvisning 
Dosering
TASKI Jontec Tensol free skall spädas. For detaljerad information om rätt dosering, 
se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar 
miljöpåverkan.

Användning
Manuell rengöring: Gör rent golvet med förbehandlade moppar, impregnerade med 
Jontec Tensol free lösning i tvättmaskin. Polera med högvarvsmaskin och lämplig rondell 
för ökad glans.
Maskin rengöring: Dosera produkten i en vattenfylld tank och rengör golvet.
På hårt smutsade ytor lägg ut rengöringslösningen och låt verka ett par minuter innan 
ytan skuras.
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Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i ett separat säkerhetsdatablad.  
https://sds.diversey.com/
Endast for professionell användning. Förvaras i originalförpackning och undvik extrema temperaturer.
Förvaras åtskilt från antändningskällor.

Att beakta
Överdosera inte produkten, det kan ge klibbiga golvytor. Får ej användas på vattenkänsliga golv, såsom obehandladt trä eller kork.

Miljöinformation
Jontec Tensol free är miljömärkt med Svanen. Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt Tvätt- och 
rengöringsmedelsförordingen EG 648/2004.

Teknisk information

System Artikelnamn/Förpackning Sprayflaska Hink Maskin Utseende
pH-
koncentrat

pH-
brukslösning

Relativ
densitet (20°C)

Standard TASKI Jontec Tensol free 1 x 10 L 10-25 ml/5 L (0,2-
0,5%)

20-50 ml/10 L
(0,2-0,5%)

Klar, färglös ≈ 9 ≈ 6,2 (0,2%) 0.98 g/cm3

SmartDose TASKI Jontec Tensol free SD 1 x 1.4 L 1 dos per 500 ml 
vatten (1%);
1 dos per 2.5L
vatten (0,2%)

1 dos per 5L vatten 
(0,3%)

Klar, färglös ≈ 9 ≈ 6,2 (0,2%) 0.98 g/cm3

Quattro
Select

TASKI Jontec Tensol free QS 2 x 2.5 L 2% 0,2-0,4% 0,2-0,4% Klar, färglös ≈ 9 ≈ 6,2 (0,2%) 0.98 g/cm3

IntelliDose TASKI Jontec Tensol free ID 2 x 1.5 L 0,2%, 0,3%, 
0,5%

Klar, färglös ≈ 9 ≈ 6,2 (0,2%) 0.98 g/cm3

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.
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