
TJontec 300 free F4a

Ympäristömerkitty matalavaahtoinen
yleispuhdistusaine

Kuvaus tuotteesta

Ympäristömerkitty matalavaahtoinen yleispuhdistusaine kaikkien vettä sietävien kovien pintojen puhdistamiseen. 

Soveltuu myös siivoustekstiilien kostutukseen ja pesuun käsin sekä pyykinpesukoneessa.

Ominaisuudet

ympäristömerkitty (EU-kukka)

käyttöliuoksen ja tiivisteen pH heikosti emäksinen

matalavaahtoinen, ei sisällä hajusteita eikä väriaineita

nopeavaikutteinen, kuivuu jälkiä jättämättä

monikäyttöinen, myös aroille pinnoille sekä lasipintojen puhdistukseen

Edut

turvallinen käyttäjille ja pinnoille

tehokas

matalavaahtoinen; soveltuu käsi- ja konemenetelmiin sekä siivoustekstiilien kostutukseen pyykinpesukoneessa

täyttää EU-Kukka -ympäristömerkin vaatimukset

Käyttöohje

Mikrokuitu- ja sankomenetelmä:

Annostele puhdistusaineliuos tahrakohtaan ja puhdista mikrokuitupyyhkeellä tai käytä kuivain- tai moppipyyhintä. 

Puhdista voimakkaammin likaantuneet pinnat liuoksessa kostutetulla mikrokuitupyyhkeellä, kuivain- tai 

moppipyyhkimellä.

Konemenetelmä:

Pese lattia yhdistelmäkoneella, käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää.

 

Annostus

Mikrokuitumenetelmä: 1-2 ml / 500 ml vettä (0,2 - 0,4 %)

Perinteinen sankomenetelmä: alkaen 2 ml / 5 l vettä (0,04 %)

Konemenetelmä: alkaen 25 ml / 10 l vettä (0,25 %)

*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-

edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.

Menetelmä

Annostusta voidaan muuttaa likaisuusasteen, puhdistusmenetelmän sekä käyttöolosuhteiden (mm. veden 

kovuuden) mukaan. Lian, likaisuusasteen ja puhdistusmenetelmän huomioonottava annostelu on taloudellista ja 

säästää ympäristöamme liikakuormitukselta. Soveltuu siivoustekstiilien kostutukseen käsin ja pyykinpesukoneessa. 

Soveltuu myös pyykinpesuun. Suosittelemme kuitenkin pyykinpesua erityisesti siivoustekstiilien pesuun kehitetyillä 

pyykinpesuaineilla harmaantumisen ja pinttymien poiston varmistamiseksi.
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Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): ~ 8

pH-arvo (käyttöliuos): ~ 8

Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 1.01

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Ei saa käyttää lattioille, jotka eivät kestä vettä esim. käsittelemätön korkki ja puu. Maksimiannostus vahatuille lattioille (0,4 %). Testaa materiaalin ja kemikaalin yhteensopivuus

huomaamattomassa paikassa ennen käyttöä.

Käyttöturvall isuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä 

pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Ympäristötiedot

Valmisteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät pesuaineista annetun (EU):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit.
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