
Preparat do mycia i pielęgnacji podłóg na bazie 
związków powierzchniowo czynnych

Opis
TASKI Jontec Tensol jest nisko pieniącym preparatem do mycia i pielęgnacji zabezpie-
czonych i niezabezpieczonych twardych, wodoodpornych podłóg. Dzięki specjalnej mie-
szaninie związków powierzchniowo czynnych i konserwantów, produkt szybko i skute-
czne usuwa zanieczyszczenia oraz zabezpiecza umyte powierzchnie, bez tworzenia 
trwałej powłoki ochronnej. Dodatkowo preparat zawiera związki o właściwościach anty-
poślizgowych. Dzięki zawartości technologii O.N.T., neutralizuje nieprzyjemne zapachy,
pozostawiając świeży, przyjemny zapach..
TASKI Jontec Tensol to produkt, który pozwala na uzyskanie wysokiego połysku powie-
rzchni podłogi poprzez jej polerowanie. 

Cechy
• efektywne czyszczenie i pielęgnacja;
•  technologia neutralizacji nieprzyjemnych zapachów: O.N.T.;
• szybko wysycha;
• niski poziom pienienia się, szybkie działanie;
• wszechstronne zastosowanie;

 
Zalety
• szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie oraz pielę-

gnacja umytych powierzchni, bez tworzenia trwałej powłoki ochronnej;  

• zawiera związki o właściwościach antypoślizgowych, umyte podłogi nie są śliskie;;  
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• neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zawiera technologię O.N.T.;

• pozostawia świeży, przyjemny zapach;

• odpowiedni do mopowania na wilgotno (usuwanie kurzu) oraz czyszczenia natrysko-
wego; 

 

Postać:                                              przejrzysta, bezbarwna ciecz
Gęstość w 20°C:                              ≈ 1,00 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C):               ≈ 8
pH (1% roztwór):                             ≈ 8

Właściwości

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec 

zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.
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• nisko pieniący, co pozwala na skuteczne i szybkie zebranie roztworu myjącego
z umytej podłogi;

• doskonały do stosowania z użyciem maszyn szorująco-zbierających;

• może być stosowany do mycia z użyciem mopów, maszyn szorująco-zbierających 
i maszyn jednotarczowych;
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Uwaga:  Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa po-
trzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

TASKI Jontec Tensol 
TASKI Jontec Tensol 
TASKI Jontec Tensol 

 6 x 1L  (butelka)
2 x 5L  (kanister)
200L    (beczka)

Uwaga:  Nie używać produktu w przypadku podłóg wrażliwych na działanie wody, np.: niezaimpregnowane drewno, korek. W celu 
wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni, w mało 
widocznym miejscu.  

 

 

Dostępne opakowania handlowe
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ania

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed
zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do
stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opa-
kowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

 
 Postępowanie z odpadami

Sposób użycia

•    minimalne / lekkie zabrudzenia:  25 ml na 5 L roztworu (0,5%);
•    szczególnie silne zanieczyszczenia:   zwiększyć dozowanie do 2%;
•    maszyny szorująco-zbierające:     50 ml na 10 L roztworu (0,5%), maksymalnie 2%;  
    

Dozowanie

Mycie ręczne
Mopowanie na mokro:  Do wiaderka nalać wody, a następnie dolać odpowiednią ilość preparatu. Nanieść roztwór na mytą powie-
rzchnię przy pomocy mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór.
Uwaga: W przypadku wykonywania pierwszego zabezpieczenia podłogi, do wiaderka wypełnionego wodą należy dodać odpowiednią
ilość produktu, a następnie nanieść roztwór na powierzchnię przy użyciu czystego mopa i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Aby uzyskać wysoki połysk podłogi, należy użyć odpowiedniej techniki polerowania.
Mopowanie na wilgotno:  Do butelki ze spryskiwaczem nalać wody, a następnie uzupełnić ją odpowiednią ilością produktu. Roztwo-
rem spryskać powierzchnię mopa i przecierać podłogę. Mop należy co powien czas wyprać lub wymienić na nowy, czysty.

Zastosowanie

W zbiorniku maszyny szorująco-zbierającej lub maszyny jednotarczowej przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu. Nanieść go 
na mytą powierzchnię, szorować, a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

Czyszczenie natryskowe  

•    czyszczenie natryskowe:   100 na 500 ml (20%);
•    pierwsze zabezpieczenie:   1,25 L na 5 L roztworu (25%), w przypadku podłóg porowatych zwiększyć dozo-

wanie do 50%;
•    mopowanie na wilgotno 
      (usuwanie kurzu):

  
 

25 ml na 500 ml roztworu (5%);
    

Maszyna jednotarczowa:  Do butelki ze spryskiwaczem nalać wody, a następnie uzupełnić ją odpowiednią ilością produktu. Roztwo-
rem spryskać powierzchnię podłogi i wypolerować ją maszyną jednotarczową przy użyciu czerwonego pada, do uzyskania połysku.

Mycie maszynowe

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i od-
powiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośre-
dnim działaniem promieni słonecznych. 

Warunki przechowywania
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Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Jontec Tensol, ubocznych 
skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem 
znajdują się w karcie charakterystyki (karty charakterystyki dostępne na stronie: https://sds.diversey.com). 

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Okres trwałości




