
TASKI ® Jontec Resin Remover
Preparat do usuwania zabrudzeń żywicznych z podłóg 
sportowych

Właściwości
• na bazie rozpuszczalników; 

• formuła preparatu bezpieczna dla podłóg sportowych;

• niskopieniący o szybkim działaniu;
• uniwersalna aplikacja produktu: mopowanie na mokro, z użyciem automatu 

szorującego, szorowarki jednotarczowej;

Zalety
• szybko i dokładnie usuwa zabrudzenia żywiczne;

• bezpieczny dla wszystich rodzajów podłóg odpornych na działanie wody i rozpuszcza-
lników (włączając linoleum);  

• lekko perfumowany, pozostawia przyjemny zapach;

• bezpieczny dla podłóg sportowych  (testowany i zaakceptowany przez MPA 
Uniwersytet w Stuttgarcie);

• doskonały do stosowania z użyciem automatów szorujących;
• odpowiedni do czyszczenia natryskowego (usuwanie plam), szorowarek jednotarczowych

oraz czyszczenia z użyciem mopa (mopowania na wilgotno);

Zastosowanie

Metoda wiaderkowa/ maszyna 

© A.I.S.E.

Opis

Silny preparat na bazie rozpuszczalników przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń 
żywicznych z twardych, woodoodpornych podłóg a w szczególności podłóg sportowych.

Sposób użycia:

Dozowanie:

TASKI Jontec Resin Remover to produkt, który wymaga rozcieńczenia. Szczegóły znajdują się 
w tabeli na następnej stronie. Właściwe dozowanie pozwala zmiejszyć koszty zużycia produ- 
ktu oraz wpływ na środowisko naturalne.

Czyszczenie natryskowe 

 Do butelki ze spryskiwaczem nalać wody a następnie uzupełnić odpowiednią ilością produktu.
Roztworem spryskać zabrudzenie a następnie szorować padem ręcznym. Spłukać wodą.
 

Do wiada/zbiornika automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej zadozować roztwór.
Nanieść go na mytą powierzchnię, pozostawić na 5-10 min do zadziałania (nie dopuścić do 
wyschnięcia). Zebrać brudny roztwór odkurzaczem do pracy na mokro. Spłukać wodą. 
Pozostawić do wyschnięcia.

https://cleanmed.com.pl/Taski-Jontec-Resin-Remover-Plyn-Do-Maszynowego-I-Recznego-Mycia-Hal-Sportowych
https://cleanmed.com.pl/pl/producer/JOHNSON-DIVERSEY-USA/4
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TASKI ® Jontec Resin Remover
Preparat do usuwania zabrudzeń żywicznych z podłóg 
sportowych

Dane techniczne:

Platforma SKU
Nazwa/
Opakowanie

Dozowanie-
-wiadro

Dozowanie-
-maszyna Postać

pH 
(koncentrat)  

100886474 TASKI Jontec
Resin Remover
2x5L

3% (300ml na 10L wody) 
max 5% 

 

Przejrzysta,
jasna, zółta ciecz

≈ 10 1.01 g/cm3

Koncentrat
3% (150 ml na
5L wody) max 5% 

Gestość względna
(20°C)

Dozowanie-butelka
ze spryskiwaczem 

10% (75ml na 750 ml
butelkę)

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. 

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

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio 
wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie 
wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. 
Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego 

Postępowanie z odpadami

DIN V 18032-2:2001-04 ce nr  903 0112 000-2 Whr, 01/07/2015 (M PA Stuttart University DE).

Środki powierzchniowo czynne wykorzystane w produkcie są biodegradowalne zgodnie z rozporządzeniem (UE) 648/2004

Odpowiedzialność środowiskowa

Nie używać na podłogach wrażliwych na działanie rozpuszczalników, np. asfalt oraz podłogach wrażliwej na wodę, np. niezaimpregnowane 
drewno. Natychmiast usunąć jakąkolwiek kroplę albo zachlapanie z takiej powierzchni za pomocą wilgotnej ściereczki. 
Przed użyciem produktu wykonać test w mało widocznym miejscu. Preparatu nie zaleca się do codziennego czyszczenia. Nie zamrażać. 

Kompatybilność produktu
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