
TASKI Jontec Forward SD  

Kontsentreeritud leeliseline vähevahutav 
põrandapesuaine 

 
SmartDose süsteem võimaldab lihtsa, täpse ja ohutu 

ülikontsentreeritud toote doseerimise  

Eelised: 
Väga head puhastusomadused enamustel vett-pidavatel 

põrandakatetel 
Puhastab efektiivselt mustuse, rasva ja hooldustoodete 

ladestumised 
Sobib väga hästi kasutamiseks põrandapesumasinates 
Sobib väga hästi pealmiste kaitsekihtide eemaldamiseks 

kohtkatmise ettevalmistamiseks 
Mugav ja täpne doseerimine läbi SmartDose süsteemi 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tootekirjeldus  
 on kontsentreeritud tugevatoimeline 

Peamised omadused  
Ülikontsentreeritud kombinatsioon pindaktiivsetest  ainetest ja leelisest 
Väga tugev emulgaator 
Vähevahutav, kiire toimega 
Vajadusel valmistab pinna ette pindkatmiseks 

 leeliseline põrandapesuaine  Selle vähevahutav koostis  
eemaldab   tugeva mustuse ja rasva kõikidelt vett-taluvatelt  
kõvadelt pindadelt  Toodet võib kasutada kõikide  
koristusmeetoditega  
Tänu   pakendile saab toodet lihtsalt, ohutult ja täpselt  
doseerida.  süsteem on kombinatsioon tõhususest,  
ohutusest nii kasutajale kui ka keskkonnale  võimaldab 
  saavutada soovitud tulemuse  minimaalse doseeringuga ja  
seeläbi vähendada kulusid ja mõju keskkonnale. Pake nd on  
taaskasutatav  
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Kasutusjuhend 
Õige doseerimine vähendab kulusid ja mõju keskkonnale. SmartDose süsteemi saab kasutada t'pseks 
doseerimiseks nii ämbrisse kui ka põrandapesumasinasse. 

Doseerimine                                                Täitmiste arv 
 10L ämber 0.2%                  70 
 Põrandapesumasin 20L paagiga 0.2%               35 
Põrandapesumasin 20L paagiga 0.4%            17 
Ketasmasin 10L paagiga 0.4%                               35 

Kasutamine 
Mopipesu: Alusta 10L ämbi täitmist veega. Keera kollne nupp ämbri asendisse; tõmba nupp üles; seejärel lase 
aine ämbisse surudes nupp alla ja lõpeta ämbi täitmine. Kasuta ühte SmartDose doseeringut 10L vee kohta. 
Kanna aine  pinnale, vajadusel lase toimida (ära lase lahusel pinnal ära kuivada) ja seejärel eemalda määrdunud 
lahus. Puhastamine põrandapesumasinaga: Alusta põrandapesumasina täitmist veega. Keera kollane nupp masina 
asendisse; tõmba nupp üles; seejärel lase aine masinasse surudes nupp alla ja lõpeta masina täitmine. Kasuta 
ühte  SmartDose doseeringut 20L paagi kohta. Kanna aine pinnale, vajadusel lase toimida (ära lase ainel pinnal 
ära kuivada), töötle masinaga ja korja määrdunud lahus kokku. 
Pealmiste kaitsekihtide eemaldamine põrandapesumasina või ketasmasinaga: Alusta paagi täitmist veega. Keera 
kollane nupp masina asendisse;tõmba nupp üles; seejärel lase aine masinasse surudes nupp alla ja lõpeta 
masina täitmine. Kasuta 2 SmartDose doseeringut 20L põrandapesumasina või 10L ketasmasina täitmiseks. 
Kanna aine pinnale, vajadusel lase toimida (ära lase ainel pinnal ära kuivada), töötle masinaga ja korja 
määrdunud lahus kokku.  
Oluline: Mitte kasutada leelisele või veele tundlikel pindadel. Enne kasutamist testi toote sobivust 
vähemärgatavas  kohas. Eemalda koheselt lahuse pritsmed leelisele tundlikelt pindadelt (näiteks puit, värvitud 
pinnad) märja lapiga. Mitte kautada katmata puidul. 

 Tehniline info   

Välimus läbipaistev värvitu vedelik      pH-tase lahjendamata kujul: 110. – 11.5 

Suhteline tihedus  (20°C): 1.03  

Ülaltoodud andmed on tüüpilised tavatootmisele ning neid ei tuleks käsitleda tehniliste andmetena. 
Toode Pakend Tootekood 

TASKI Jontec Forward SD 1x1.4L 7520206 

   

Ohutu käsitsemine   

Üksikasjalikud juhised käesoleva toote käsitsemise ja kõrvaldamise kohta on toodud eraldi toote ohutuskaardil. Ette nähtud professionaalseks 
kasutamiseks/ spetsialistidele. 

 

Säilitamine 

Säilitada originaalpakendis vältides äärmuslikke temperatuure. 
 

Keskkonnateave 

Tootes sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad ning kooskõlas direktiividega 73/404/EEC ja 73/405/EEC ning nende 
muudatustega. 

 

  


