
TASKI ® Jontec Jonclean 800

Właściwości

• wykazuje silne właściwości emulgujące w stosunku do zabrudzeń tłuszczowych;

• szybko i skutecznie usuwa nawet najcięższe zabrudzenia; 

• 

Zalety

• 

• doskonale usuwa silne zabrudzenia (ślady opon, oleje syntetyczne, mineralne, smary
oraz zwulkanizowaną gumę);

Zastosowanie

© A.I.S.E.

Silny, alkaliczny preparat do usuwania zabrudzeń tłuszczowych 

Opis

Sposób użycia

Dozowanie:

TASKI Jontec Jonclean 800 to produkt, który wymaga rozcieńczenia. Szczegóły znajdują się 
w tabeli na następnej stronie. Właściwe dozowanie pozwala zmiejszyć koszty zużycia pro-
duktu oraz wpływ na środowisko naturalne. 

Alkaliczny preparat o właściwościach odtłuszczających, którego formuła została opracowana 
do usuwania bardzo ciężkich zabrudzeń oraz doczyszczania okresowego. Jest przeznaczony 
do wodoodpornych, niezabezpieczonych podłóg. 

Do wiadra z wodą zadozować odpowiednią ilość produktu. Nanieść roztwór na mytą 
powierzchnię za pomocą mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli jest to
konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór.   

Metoda wiaderkowa

Automat szorujący/maszyna jednotarczowa

Do zbiornika automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej zadozować roztwór.
Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

 

Nanieść roztwór na powierzchnię, wyszorować ją a następnie pozostawić roztwór na 5-10 
min do zadziałania. Ponownie wyszorować podłogę i usunąć brudny roztwór odkurzaczem 
do pracy na mokro.

Metoda pośrednia do usuwania ciężkich zabrudzeń

odpowiedni do manualnego i mechanicznego zastosowania (z użyciem automatów
szorujacych, szorowarek jednotarczowych oraz urządzeń wysoko/niskociśnieniowych); 

idealnie nadaje się do czyszczenia podłóg przemysłowych oraz okresowego doczyszczania; 

https://cleanmed.com.pl/pl/searchquery/jonclean+800/1/phot/5?url=jonclean,800
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100863639
100836539
100846623

TASKI Jontec Jonclean 800 2 x 5 L
TASKI Jontec Jonclean 800 20 L
TASKI Jontec Jonclean 800 200 L

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

Automat szorujący: 2% 
(200 ml na10 L) max 3%

Metoda pośrednia 
5% max 10%
Metoda bezpośrednia 
1% max 3%

Przejrzysta,
czerwona
ciecz

> 12 1.08 g/cm³

www.sealedair.com

TASKI ® Jontec Jonclean 800
Silny, alkaliczny preparat do usuwania zabrudzeń tłuszczowych 

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.

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.

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

Odpowiedzialność środowiskowa

Nie stosować produktu na podłogach wrażliwych na działanie alkaliów i wody. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu
na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni podłogi, w mało widocznym miejscu. Bezzwłocznie usunąć wszelkie
zachlapania preparatem powierzchnie nieodpornych na alkalia (np.: listwy przypodłogowe, malowane / lakierowane powierzchnie, aluminium)
za pomoca wilgotnej ścierki. 

Kompatybilność produktu

Platforma SKU
Nazwa/
Opakowanie

Dozowanie-
-wiadro

Dozowanie-
-maszyna Postać

Koncentrat

pH 
(koncentrat)

Gestość względna
(20°C)

Dane techniczne:

Urządzenia (myjki) wysokociśnieniowe

Metoda pośrednia: Natryśnij roztwór na czyszczoną powierzchnię. Pozostaw na 5-10 min do zadziałania w zależności od poziomu 
zabrudzenia. Spłucz powierzchnię zimną wodą o wysokim ciśnieniu (80/100 barów) lub gorącą wodą (60/70° C).

Metoda bezpośrednia: Natryśnij roztwór bezpośrednio na powierzchnię z użyciem urządzenia wysokociśnieniowego (80/100 barów) 
z zimną lub gorącą wodą (60/70° C).

Urządz. wysokociśnieniowe:
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