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*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.

Starkt alkaliskt rengöringsmedel

Produktbeskrivning
Starkt alkaliskt avfettnings- och rengöringsmedel för alla typer av obehandlade hårda
golvmaterial.

Produktegenskaper
•   Bildar ingen grå hinna på keramiska plattor
•   Hög alkalinitet och god fettemulgerande effekt
•   Snabbverkande
•   Mångsidig: lämplig att använda för manuell rengöring, med singelskurmaskin, i

kombiskurmaskin eller med låg- eller högtrycksspruta)

Produktfördelar
•   Idealisk för användning i kombiskurmaskin: lågskummande och snabbverkande
•   Idealisk för rengöring inom industri, periodisk rengöring och rengöring av hårt

smutsade golv
•   Tar bort svår smuts (däckmärken, fett och mineraloljor, tjära, mm) på alla golvytor

(t.ex. betong, stål, kakel/klinker, plast, epoxy etc.)

Bruksanvisning
Dosering:
Jontec Jonclean 800 skall spädas.
Hink: 150 ml till 5L (3%, max 5%)
Kombiskur: 200 ml till 10L (2%, max 3%)
Högtrycksrengöring
Indirekt metod: 500 ml till 10L (5%, max 10%)
Direkt metod: 100 ml till 10L (1% max 3%)
Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

Användning:
Manuell rengöring:
Dosera produkten i en vattenfylld hink och applicera lösningen. Låt verka en kort stund
och skura sedan. Torka bort smutslösningen.
Maskin rengöring:
Dosera produkten i en vattenfylld tank och rengör golvet. På hårt smutsade ytor lägg
rengöringslösningen ut och låt verka ett par minuten innan ytan skuras.
Högtrycksrengöring
Indirekt metod: Lägg ut skummet på ytan som ska rengöras. Låt verka i 5 till 10
minuter beroende på smutsgraden av ytan. Skölj ytan med högtrycksspruta (80/100
bar) med kallt eller varmt vatten (60/70° C).
Direkt metod: Applicera lösningen direkt med högtryckssprutan (80/100 bar) på ytan
som ska rengöras med kallt eller varmt vatten (60/70° C).
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Teknisk information
Utseende: Klar, röd vätska
pH koncentrat: >= 12
pH brukslösning: ≈ 11,5
Relativ densitet (20°C): 1.08 g/cm³
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad.
Endast för professionell användning.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Att beakta
Använd inte på alkali- eller vattenkänsliga ytor. Testa golvets beständighet före användning på en liten undanskymd yta. Ta omedelbart
bort eventuella stänk på alkalikänsliga ytor (t.ex. trä, målade/lackade eller aluminium ytor) med en fuktig trasa.

Miljöinformation
Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt Tvätt- och Rengöringsmedelsförordningen EC 648/2004.

Tillgängliga förpackningsstorlekar
Jontec Jonclean 800 finns i 2x5L, 1x20L eller 1x200L
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