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Jontec No1

Specjalny zdzieracz do usuwania powłok z podłóg
wodoodpornych, nie wymaga neutralizacji

TASKI Jontec No1 to specjalny zdzieracz do usuwania powłok polimerowych i wosko-
wych z podłóg wodoodpornych. Preparat przeznaczony jest do gruntownego czyszcze-
nia podłóg, przed ponownym nałożeniem nowej powłoki. Szybko i skutecznie usuwa 
warstwy starych powłok z podłóg odpornych na działanie alkaliów, np.: PVC.
TASKI Jontec No1 nie wymaga neutralizacji, co pozwala zaoszczędzić czas i nakład 
pracy związany z przygotowaniem podłogi do nałożenia nowej warstwy powłoki na-
wet do 50%.

Cechy

Zalety

Postać:                                              przejrzysta, słomkowa ciecz
Gęstość w 20°C:                              ≈ 1,04 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C):               > 12
pH (roztwór):                                   ≈ 12

Właściwości

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec 

 

zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

 

Dozowanie

Przygotowanie podłogi: Usunąć z podłogi wszystkie luźne zabrudzenia.
Zastosowanie

•  efektywne uswanie starych warstw powłoki z podłóg odpornych na alkalia, np. PVC;
•  szybko i skutecznie usuwa warstwy powłok polimerowych i woskowych;
•  rozpuszcza nawet najtrudniejsze zabrudzenia;

  
•  w porównaniu do konwencjonalnych zdzieraczy, pozwala zaoszczędzić nawet do 50% 
    czasu i nakładu pracy;

•  wysoko alkaliczny;
•  nie wymaga neutralizacji;
•  doskonała zwilżalność i zdolność emulsyfikacji zanieczyszczeń;
•  przy wysokim stężeniu produktu, nie jest wymagane szorowanie;

w przypadku uporczywych zabrudzeń: zwiększyć dozowanie do 25%

 

Zdzieranie powłok: Do wiaderka lub zbiornika maszyny jednotarczowej uprzednio na-
pełnionego zimną wodą, dolać odpowiednią ilość preparatu, wymieszać. Przygotowa-
ny roztwór  nanieść równomiernie na mytą powierzchnię, pozostawić do przereago-
wania na 5-10 minut. NIE dopuścić do wyschnięcia roztworu! Jeśli to konieczne, szoro-
wać podłogę maszyną jednotarczową wyposażoną w odpowiedni pad, a w miejscach 
trudnodostępnych zastosować odpowiedni pad ręczny. Odkurzaczem do pracy na 

 

minimalne stężenie:                                             12,5% (1,25L na 10 l roztworu)

© A.I.S.E.

Stężenie produktu dobrać w zależności od warunków czyszczenia, takich jak: ilość za-
brudzeń, rodzaj podłogi.



Uwaga:  Do przygotowywania roztworów produktu stosować tylko zimną wodę. W przypadku stosowania preparatu na powierz-
chniach porowatych, powierzchnie spłukać dokładnie czystą wodą. Zdzieracza nie stosować na podłogach wrażliwych na działanie 
alkaliów, np.: linoleum, marmur. Nie stosować produktu na powierzchniach wrażliwych na działanie rozpuszczalników, np.: asfalt. 
Bezzwłocznie usunąć wszelkie zachlapania preparatem TASKI Jontec No1 z powierzchni wrażliwych na alkalia (np.: listwy przypodło-
gowe, malowane / lakierowane powierzchnie) za pomocą wilgotnej ścierki. Nie wlewać preparatu ponownie do opakowania. W celu 
wyeliminowania niekorzystnego wpływu na powierzchnię, wykonać testu na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu. 

 

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa po-
trzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

TASKI Jontec No1  2x5L  (kanister)

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.

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. 

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Jontec No1, ubocznych sku-
tków 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).

Dostępne opakowania handlowe

Postępowanie z odpadami

Warunki przechowywania

Środki ostrożności

Okres trwałości
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Jontec No1

Specjalny zdzieracz do usuwania powłok z podłóg wodoodpornych, nie wymaga 
neutralizacji

mokro, ściągaczką do wody lub wodochłonną ścierką, zebrać z podłogi zanieczyszczony roztwór. Ewentualne pozostałości zebrać czy-
stym mopem. Przed nałożeniem nowej warstwy powłoki, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia. W przypadku stosowania 
wysokich stężeń, produkt nie wymaga szorowania.  

Zastosowanie


