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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.

Voedend reinigingsmiddel op basis van zeep voor
geboende houten vloeren

Omschrijving
TASKI Jontec Purity is een reinigingsmiddel op basis van zeep, dat specifiek  ontwikkeld
werd voor het onderhoud van geboende houten vloeren. Geformuleerd  op basis van
een speciaal mengsel van zeep en oppervlakteactieve stoffen, die de vervuilingen op
efficiënte manier verwijderen, zonder de boenwaslaag van het hout aan te tasten.
TASKI Jontec Purity bevat additieven en olie, die het oppervlak bij elke toepassing een
voedende verzorging bieden.

Eigenschappen
•   Bevat olie om het hout te herstellen en te renoveren
•   Voedt het oppervlak van het geboende hout
•   Laat een beschermende onderhoudsfilm na op het oppervlak

Voordelen
•   Op basis van dennenolie, speciaal ontwikkeld voor gebruik op alle soorten geoliede

houten vloeren
•   Uitstekende reinigingsprestaties
•   Beschermt het oppervlak tegen slijtage en vlekken

Dosering en gebruiksaanwijzing
TASKI Jontec Purity moet worden verdund.  Minimum dosering: 200ml voor 10 L
oplossing (2% / 1:50). Verhoog de concentratie voor zware vervuiling (max 4%).
 
Vóór toepassing, de vloer vochtig reinigen, teneinde vluchtige vervuilingen te
verwijderen.

Machinale reiniging:
1.  Het product doseren in het met water gevulde reservoir van een schrobzuigmachine.
2.  De oppervlakte reinigen met de schrobzuigmachine en het vervuilde water

onmiddellijk met de machine opzuigen.
3.  Voor extra glans boenen met een eenschijfsmachine en een rood/witte pad. Gebruik

TASKI Intellipad.
Opgelet: Het gebruik van dit product in gebieden met hard water resulteert in de
opbouw van calciumzeep! Reinig de machine regelmatig om verstopping van de
sproeiers te voorkomen.

 
 
 
 
 



T Jontec Purity

Manuele toepassing
:
1.  Het product in een emmer water doseren.
2.  De reinigingsoplossing aanbrengen met behulp van de rechtstreekse reinigingsmethode.
3.  Voor de beste prestaties, gebruiken in combinatie met microvezeldoeken of -moppen.

Opgelet: Het is belangrijk dat de hoeveelheid water op de vloer tot een minimum wordt beperkt. Geef altijd de voorkeur aan vochtige
methoden.

Onderhoud:
Indien het druk bezochte plaatsen betreft, moet een onderhoud via de spraymethode om de 1-3 maanden worden uitgevoerd. Verwijder
losse vervuilingen. De vloer bevochtigen met Jontec Purity via de rechtstreekse methode met behulp van een microvezelmop. Reinig de
vloer altijd zo droog mogelijk, anders kan de vloer beschadigd raken. Laat de vloer aan de lucht drogen. Vul het product in een sprayflacon
van een eenschijfsmachine voorzien van een blauwe pad. Reinig de vloer met de spraymethode bij een lage snelheid (150-200 tpm) en
werk in stroken van 5 m2. Herhaal de behandeling totdat het oppervlak schoon is en het hout verzadigd is met olie. Na ongeveer 10-20
minuten (uiterlijk op het moment dat de olie begint te plakken) moet de vloer met een éénschijfsmachine (<200 tpm) en een doek in
verschillende richtingen worden geboend. Gebruik alleen een katoenen doek. Leg de katoenen doek op de vloer, wikkel deze om een witte of
rode pad en polijst deze met de éénschijfsmachine. Draai de zijden om of vervang de doek regelmatig wanneer de wrijving hoog wordt en/
of wanneer de doek verzadigd is met olieresten. Laat de vloer minimaal 5 uur drogen zonder doorgang van bezoekers.

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, lichtbruine vloeistof
pH waarde (onverdund): 10.0 - 10.5
pH waarde in verdunning: 10 +/- 0.5 à une dilution de 2%
Relatieve dichtheid (20°C): 1.10
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet gebruiken
of opslaan bij een temperatuur beneden 5°C.

Veilig gebruik
Niet gebruiken op onbehandelde houten of kurken vloeren. Enkel gebruiken op geoliede houten/kurken vloeren. Bij voorkeur het product
niet gebruiken in hard-water omstandigheden.

Milieu-informatie
De oppervlakteactieve stoffen in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de vereisten van de EU-Detergent
verordeningen 73/404/CEE en 73/405/CEE.

Goedkeuringen
Beschikbare verpakkingen
TASKI Jontec Purity is beschikbaar in verpakkingen van 3 x 5L.
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