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TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD
Neutralt lågskummande 
golvrengöringsmedel - koncentrat

Introduktion till Pur-Eco
``  Pur-Eco kombinerar prestanda, säkerhet för användaren och miljömässigt 

ansvar.
`` Alla formuleringar används i låga doseringar, vilket ger minskad förbrukning 

och därmed även minskad negativ påverkan på miljön. Förpackningarna är 
återvinningsbara.
`` Diverseys kompetens, miljöengagemang och certifiering enligt ISO 9001, ISO 

14001 och ”AISE Charter for Sustainable Cleaning” är ytterliga garantier för 
kvalitet och effektivitet.

Produktbeskrivning
`` Neutralt lågskummande golvrengöringsmedel för daglig rengöring av alla 

vattentåliga golv. Kan användas med alla rengöringsmetoder för vattentåliga 
golvar. Ideal för användning med skurmaskiner för behandlade golv.
`` TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD är miljömärkt med Svanen och med EU Ecolabel.

Produktegenskaper
`` pH-neutralt
`` Inga rester på golvet
`` Effektiv lågskummande rengöring även vid låg dosering
`` Enhetlig, fräsch doft i alla Pur-Eco produkter
`` SmartDose möjliggör en enkel, säker och exakt dosering av koncentrerat 

rengöringsmedel

Produktfördelar
`` Säker användning på alla vattentåliga golv
`` Inga gråa golv eller ”fet hinna” på golvet
`` Lämplig för användning i såväl moppningssystem, hinkrengöring och 

skurmaskiner som vid impregnering av textilier i tvättmaskinen
`` Bra avfettning även vid låg dosering ger kostnadsbesparingar och minskad 

miljöpåverkan
`` Bekväm och kontrollerad dosering med SmartDose

Användning



TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD 

Dosering
Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan. SmartDose-doseringssystem kan användas båda för kon-
trollerad dosering i hinkar eller maskiner.

Dosering     Antalet fyllningar
Hinkar fyllda med 10 l vatten 0,2 %   70
Skurmaskiner fyllda med 20 l vatten 0,2 %  35

Använderinstruktioner
Manuel rengöring med duk och hink: Börja fylla en 10 l hink med vatten. Vrid det gula huvudet till symbolen för hink, dra upp 
huvudet helt, tryck sedan ner helt för att dosera produkten till hinken medan du slutför fyllningen av hinken med vatten. Använd 1 
SmartDose-dosering per 10 l vatten. Rengör golvet.

Skurmaskin: Börja fylla skurmaskinens vattentank med fyllningspistolen med högt flöde. Vrid det gula huvudet till symbolen för 
skurmaskin, dra upp huvudet helt, tryck sedan ner helt för att dosera produkten till vattentank medan tanken fylls. Använd 1 
SmartDose-dosering per 20 l vatten i maskintanken. Rengör golvet.

Viktigt: Använd inte på vattenkänsliga golv såsom obehandlat trä eller korkgolv.

Säker hantering

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt lämnas på separat säkerhetsblad. Endast för professionell användning.

Lagring

Förvara i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

Miljöinformation

Jontec 300 Pur-Eco SD är miljömärkt med Svanen och med EU Ecolabel. 
Tensiderna i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt EG-direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC.

Teknisk information

Utseende klar, grön vätska pH-värde 7,0–8,0

Relativ densitet : (20°C): 1,01

Produkt Förpackningsstorl Artikelnummer

TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD 1x1,4 l 7517833

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.
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