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Jontec Ceramica

Rengöringsmedel för keramiska golv
Produktbeskrivning
Neutralt rengöringsmedel speciellt utvecklat för rengöring av keramiska golv med hög
glans som glaserat porslin, klinker, polerad marmor eller granit, etc. Produkten är
formulerad för att inte lämna någon hinna eller rester på golvet samtidigt som den
bevarar den ursprungliga glansen och gör rent effektivt.
Produktegenskaper
• pH-neutralt
• Lösningsmedelsbaserad, snabbtorkande formulering
• Fräsch doft
• Innehåller O.N.T. teknologi som neutraliserar dålig lukt
Produktfördelar
• Säker att använda på alla typer av obehandlade, vattentåliga hårda golv
• Perfekt för högblanka klinker och stengolv
• Lämnar inga som helst rester eller märken på ytan
• Lämnar en fräsch doft
Bruksanvisning
Dosering:
Jontec Ceramica skall spädas.
Hinkdosering: 40-62 ml /5L ( 1-1,25%), max 5%.
Maskindosering: 50 ml / 10L (0,5%), max 2%. Rätt dosering och temperatur sparar
pengar och minimerar miljöpåverkan.
Användning:
Manuell: Dosera produkten i en vattenfyllt hink och moppa golvet. Sköljning behövs ej.
Maskin: Dosera produkten i en vattenfylld tank. Lägg ut lösningen, skura och ta upp
den smutsiga lösningen.
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*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.
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Teknisk information
Utseende: Klar, grön vätska
Lukt: Fräsch doft
pH koncentrat: ≈8
pH brukslösning: > 7
Relativ densitet (20°C): 0.99 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, sds.diversey.com.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Endast för professionell användning.
Att beakta
Späda inte eller blanda med andra produkter. Använd inte produkten på polishbehandlade golv eller vattenkänsliga golv t.ex. obehandlad
trägolv eller kork.
Miljöinformation
Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt EG-direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillämpliga bilagor.
Tillgängliga förpackningsstorlekar
Jontec Ceramica finns i 2x5L.
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