TASKI Jontec Restore

Magasfényű spray tisztító/ ápoló szer

Leírás:
Magasfényű napi porlasztófejes tisztító-és ápolószer, bevonatolt vagy bevonat
nélküli padlóra.
(Használható alacsony és magas fordulatszámú egytárcsás gépekhez.)
Háromszoros hatás:
 Eltávolítja a szennyeződést
 Filmszerű védőréteget képez a felületen
 Csillogóvá teszi a padlót
Alkalmas felületkezelt és anélküli padlókhoz:
 a használata gazdaságos
 növeli a védőbevonat élettartamát
 késlelteti a súrolókorongok elhasználódását
 kellemes, friss az illata

Használata:
Hígítás nélkül használja.
Padló előkészítése:
Feltörlés vagy nedves felmosás.
Alkalmazása:
Helyezzen fehér vagy piros súrolókorongot a TASKI ergodisc egytárcsás
súrológépre. Töltsön TASKI Jontec Restore-t az adagolórendszerbe.
2Permetezzen be egyenletesen és takarékosan egy kb. 50-100 m nyi területet
sávonként haladva. (kb. 4-5 lépés után egy rövid permetezés) Majd térjen
vissza a már kezelt felületre, most már permetezés nélkül. Tisztítsa és ápolja
ily módon ismételten sávról sávra az egész felületet. Ha a súrolókorong
maszatolni kezd, fordítsa meg, ill. cserélje le egy tisztára.
Végezetül egy tiszta piros, vagy fehér súrolókoronggal polírozza a padlót.
Ha szükséges, törölje át a kezelt felületet.
Gép/eszköz szükséglet:
 TASKI ergodisk 165, duo, 1200
 TASKI elektronikus vagy mechanikus spraykészülék
 fehér ill. piros súrolókorong
 Eszköz a feltörléshez ill. a nedves felmosáshoz (mop)
A súrolókorong tisztítása:
A szennyezett súrolókorongot áztassa kb. 8 órán keresztül 2 %-os
alaptisztítószer oldatba
(pl. Taski Jontec No.1.). Ezt követően öblítse ki és szárítsa meg.
Anyagfelhasználás :
2
1 l Taski Jontec Restore elegendő kb. 1500-2000 m területre
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Technikai adatok:
fehér, opálos folyedék
pH érték:
kb. 7,0
Sűrűség:
0,982 g/ml
Tárolás:
5 C alatti hőmérsékleten nem tárolható és nem
használható.
Eltarthatóság:
Felhasználható a gyártástól számított 2 éven belül
Tartalmaz :
Tartósítószer, ápolóanyagok, illatanyag
Kiszerelési egység:
2x5 l
Fontos:
A terméket ne használja vízre érzékeny fa ill. parafa felületeken.
Csak betanított személy használhatja.
Nagyobb felületeken gyakran cserélje a súrolókorongot.
Környezetvédelmi adatok :
Nem tartalmaz oldószereket és formaldehideket.
A termék minőségét a gyártó szavatolja. A használati útmutató laboratóriumi
kísérleteken és gyakorlati tapasztalatokon alapul.
A nem előírásszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal
felelősséget.

