
Preparat do mycia i konserwacji podłóg na bazie po-
limerów

Opis
TASKI Jontec Combi jest niskopieniącym preparatem stworzonym na bazie polimerów 
do mycia i konserwacji twardych, wodoodpornych podłóg. Dzięki zdolności szybkiego 
działania i zawartości składników niskopieniących preparat jest przeznaczony do sto-
sowania przy użyciu maszyn szorująco-zbierających.
Preparat TASKI Jontec Combi jest idealnym połączeniem detergentów, polimerów 
oraz wosków, charakteryzującym się szybkością działania i nisko pieniącą formułą.

Cechy
• stanowi idealne połączenie detergentów, polimerów oraz wosków;
• charakteryzuje się szybkością działania, nisko pieniącą formułą;

• tworzy i wzmacnia powłokę ochronną po każdej aplikacji;

• wykazuje zdolność szybkiego usuwania zabrudzeń z tłuszczu oraz rozpuszczalnych 
w wodzie przy jednoczesnym  tworzeniu powłoki ochronnej;

• specjalnie stworzony do zastosowania w maszynach szorująco-zbierających;

 

Postać:                                              mleczno-biała ciecz
Gęstość w 20°C:                              ≈ 1,01 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C):               ≈ 8
pH (roztwór):                                    

Właściwości

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec
 

zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

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

maksymalnie 5%;    

Dozowanie

Jontec Combi 

© A.I.S.E.

• nadaje i chroni połysk;

• tworzy antypoślizgową powłokę ochronną.;

≈ 7

Mycie ręczne
Mopowanie na mokro:  Do wiaderka nalać wody, a następnie dolać odpowiednią ilość 
preparatu. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, pozostawić do 
zadziałania na krótką chwilę (jeśli to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór.

Zastosowanie

W zbiorniku maszyny szorująco-zbierającej przygotować roztwór o odpowiednim stę-
żeniu. Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować, a następnie usunąć zanieczyszczo-
ny roztwór.

Mycie maszynowe
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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 Combi   2x5L  (kanister)
TASKI Jontec Combi   200L  (beczka)

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 Combi, 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).

Uwaga:  Nie stosować preparatu w przypadku podłóg wrażliwych na wodę (np. niezaimpregnowane drewno, korek). Stosować tylko 
w automatach szorujących. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na 
niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

 

Dostępne opakowania handlowe

Postępowanie z odpadami

Warunki przechowywania

Środki ostrożności

Okres trwałości
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