Jontec Forward free
Alkaliskt lågskummande rengöringsmedel
Produktbeskrivning
Alkaliskt kraftfullt golvrengöringsmedel speciellt framtaget för användning i
kombiskurmaskiner. Den lågskummande formuleringen avlägsnar effektivt svår
smuts och fett från alla vattentåliga, obehandlade hårda golv (förutom obehandlat
trä). Är även idealiskt för lättskurning och för UHS rengöringsprogram (höghastighet)
på behandlade golv.
Produktegenskaper
• Effektiv kombination av tensider och lösningsmedel
• Lågskummande
• Fritt från parfym och färg
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• Flera användningsområden
• Effektivt för lättskurning
• Miljömärkt med EU Ecolabel
Produktfördelar
• Effektivt kraftfullt rengöringsmedel för obehandlade golv
• Passar för kombiskurmaskiner
• Lämplig för maskinell samt manuell rengöring, lättskurning och för impregnering
av moppar och dukar i tvättmaskin
• Mycket effektivt för lättskurning och borttagning av ett skikt polish inför
nyutläggning
• Ingår i Diversey Care’s breda sortiment av miljömärkta produkter
Bruksanvisning
Dosering Jontec Forward free skall spädas. För detaljerad information om rätt
dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och
minimerar miljöpåverkan.
Användning
Maskin/Hink: Rengör större ytor med kombiskurmaskin och/eller mopp, impregnerad
med Jontec Forward free lösning i tvättmaskin. På hårt smutsiga ytor läggs
rengöringslösningen ut och får verka ett par minuter innan ytan skuras.
Lättskurning: Applicera rengöringslösningen på golvet med skurmaskin eller mopp
och låt verka i 5 minuter. Skura och ta upp den smutsiga vätskan. Rengöring med
höghastighetsmaskin (UHS): Samma metod som vanlig skurmaskin.
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Teknisk information
System

Artikelnamn/
Förpackning

Sprayflaska

Hink

Maskin

pH
Utseende koncentrat

pH
brukslösning

Relativ
densitet
(20°C)

Standard

TASKI Jontec Forward free
2x5L

N/A

12,5-50 ml/5 L
(0,25% to 1%)

25-100 ml/10 L (0,25% till
1%) 200 ml/10 L
(2% lättskurning)

Klar, gul
vätska

≈ 11

≈ 9.5

1.02 g/cm³

IntelliDose

TASKI Jontec Forward free ID
2 x 1,5 L

N/A

N/A

0,2%, 0,3%, 0,5%

Klar, gul
vätska

≈ 11

≈ 9.5

1.02 g/cm³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. https://sds.diversey.com/
Endast för professionell användning.
Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.
Att beakta
Använd inte produkten på alkali- eller vattenkänsliga ytor såsom målade/lackade ytor eller obehandlat golv eller kork. Ta
omedelbart bort stänk från alkalikänsliga ytor med en fuktig duk. Testa materialets tålighet på en undanskymd ställe innan
användning.
Miljöinformation
Jontec Forward free är miljömärkt med EU Ecolabel. Alla tensider i denna produkt är lätt biologiskt nedbrytbara enligt Tvätt- och
rengöringsmedelsförordningen EC 648/2004.
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