
 

TASKI Jontec Destat 

Staatikut hajustav põrandapesuvahend 

Kirjeldus 
Staatilist elektrit hajustav põranda pesu- ja hooldusvahend, mis on mõeldud 
Jontec ESD kattega põrandate hooldamiseks ning suurendab elektrostaatilist 
hajustuvust standardpõrandatel selleks, et vähendada staatilise elektri 
maandusest tingitud probleeme. Unikaalne koostisosa, AvetranTM, aitab 
hoida niiskust põranda pinnal ning aitab seeläbi ära hoida staatilise 
elektrilöögi.  

Omadused 
• neutraalne pH 
• tõhus puhastusainete kombinatsioon 
• tugevdatud AvetranTM’iga 
• hajustab elektrilaengud suurel põrandapinnal 
• mitmekülgne kasutus 

Eelised 
• Sobib kasutamiseks enamikel veekindlatel põrndapindadel ja -katetel 
• Puhastab pinna täielikult ilma seda rikkumata 
• Reaktiveerib Jontec ESD staatilise elektri hajustamise omaduse (osa ESD 

programmist) 
• Vähendab kliente ja personali tabavaid staatilisi elektrilööke 
• Sobilik kasutamiseks ükskõik millisel veekindlal põrandal ja pinna 

ettevalmistamisel ESD katte uuendamiseks 

Kasutusjuhend 
Doseerimine: 
Manuaalpesu: 700ml 10l lahuse kohta (7% / 1:14) Masinpesu: 350ml 10l lahuse 
kohta (3.5%)  
Süvapuhastus enne ESD katte  

 uuendamist:  700ml 10l lahuse kohta (7%)  
Kasutamine: 
Manuaalpesu: 
Märgpesu: vala pesuvahend täidetud veeämbrisse, kanna lahus määrdunud pinnale 
ning eemalda määrdunud pesulahus.  
Esmatöötlus: vala pesuvahend täidetud veeämbrisse, kanna lahus puhta mopiga 
pinnale ning jäta kuivama. Kasuta Jontec Destat’i Jontec ESD põrandal kuni kolm 
korda nädalas, et kindlustada staatilise elektri ühtlane jaotuvus. Ära loputa! 

Masinpesu: 
Põrandapesumasin: vala pesuvahend täidetud veepaaki, kanna lahus pinnale ning 
eemalda määrdunud pesulahus. 
Süvapuhastus enne Jontec ESD katte uuendamist: vala pesuvahend aeglastel 
pööretel töötava ketasmasina täidetud veepaaki, kanna lahus pinnale, puhasta 
punase Americo kettaga ning eemalda määrdunud lahus. Enne Jontec ESD katte 
uuendamist lase pinnal täielikult kuivada.  

Tähelepanu:  
Ära kasuta vahendit veetundlikel põrandapindadel, näiteks kork või töötlemata puit.  
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Tehnilised andmed 
• Välimus: 
• Suhteline tihedus[20 C]: 
• Konsentraadi pH: 

• Valmislahuse pH: 
• Pesuvahendi kulu m2 kohta roheline 

vedelik 1.03 
8.9 +/- 0.5 
8.9 7% lahuse juures  
15-25 ml/m† 

Turvalise käitlemise ja hoiustamise juhised 
Turvaline käitlemine: 
Antud toote täielik ohutu kasutuse ja –käitlemise juhend on kirjas eraldi toote ohutuskaardil. Ainult 
professionaalseks kasutuseks. 

Hoiustamine: 
Hoiusta suletud originaalpakendis ja eemal äärmuslikest temperatuuridest. 

Keskkonnainfo 
Selles tootes kasutatud surfaktandid on klassifitseeritud biolagunevateks vastavalt EC direktiividele 73/404/ EEC 
ja 73/405/EEC ja nende edasistele parandustele. 

Saadaval järgnevates pakendites:  
Tootekood Paki suurus   
7513121  2x5L 

AS Ebeta
Leiva 2, 12618 Tallinn

Telefon 650 6262 myyk@puhastajakaubamaja.ee
www.puhastajakaubamaja.ee


