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Jontec Profi Eco

Ympäristömerkitty yleispuhdistusaine
Kuvaus tuotteesta
Ympäristömerkitty, matalavaahtoinen heikosti emäksinen yleispuhdistusaine kovien
pintojen puhdistukseen käsi- ja konemenetelmin. Soveltuu annostusta muuttamalla
myös tehopuhdistukseen sekä siivoustekstiilien kostutukseen ja pesuun käsin,
painehuuhtelukoneella sekä pyykinpesukoneessa.
Ominaisuudet
• käyttöliuoksen ja tiivisteen pH heikosti emäksinen
• käyttäjäystävällinen - ei sisällä liuottimia
• ei sisällä hajusteita eikä väriaineita
• matalavaahtoinen - soveltuu käsi- ja konemenetelmiin
• kuivuu jälkiä jättämättä
Edut
• tehokas
• laajakäyttöinen - kalusteille, lattioille, märkätiloihin, elintarviketiloihin ja
teollisuuteen
• matalavaahtoinen; soveltuu käsi- ja konemenetelmiin sekä siivoustekstiilien
kostutukseen pyykinpesukoneessa
• Ympäristömerkitty (EU-Kukka) - turvallinen sekä käyttäjille ja luonnolle
Käyttöohje
Annostus:
Mikrokuitumenetelmä: 1-2 ml / 500 ml vettä (0,2 - 0,4 %)
Perinteinen sankomenetelmä: 12,5 - 50 ml / 5 l vettä (0,25 - 1 %)
Konemenetelmä: 25 - 100 ml / 10 l vettä (0,25 - 1 %)
Annostusta voidaan muuttaa likaisuusasteen, puhdistusmenetelmän sekä
käyttöolosuhteiden (mm. veden kovuuden) mukaan. Soveltuu siivoustekstiilien
kostutukseen käsin ja pyykinpesukoneessa; soveltuu myös pyykinpesuun.
Suosittelemme kuitenkin pyykinpesua erityisesti siivoustekstiilien pesuun kehitetyillä
pyykinpesuaineilla harmaantumisen ja pinttymien poiston varmistamiseksi. Lian,
likaisuusasteen ja puhdistusmenetelmän huomioon ottava annostelu on taloudellista
ja säästää ympäristöämme liikakuormitukselta. Valikoimastamme löytyvät
annostelupumput, jotka helpottavat annostelua.
Mikrokuitu- ja sankomenetelmä:
Annostele puhdistusaineliuos tahrakohtaan ja puhdista mikrokuitupyyhkeellä tai
käytä kuivain- tai moppipyyhintä. Puhdista voimakkaammin likaantuneet pinnat
liuoksessa kostutetulla mikrokuitupyyhkeellä, kuivain- tai moppipyyhkimellä. Käytä
hankausmoppia tai pesuharjaa erittäin likaisten pintojen puhdistukseen.
Konemenetelmä:
Pese lattia yhdistelmäkoneella, käytä tarvittaessa epäsuoraa puhdistusmenetelmää.

© A.I.S.E.

T

Jontec Profi Eco

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Kirkas, väritön neste
pH-arvo (laimentamaton/käyttöliuos): ≈ 8,2
Suhteellinen tiheys (20°C): ≈ 1.01 g/cm³
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.
Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain
ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.
Yhteensopivuus
Yliannostus aiheuttaa lattioille tahmeutta. Ei saa käyttää lattioille, jotka eivät kestä vettä esim. käsittelemätön puu ja korkki. Käytä
korkeintaa 0,4 % annostusta vahatuille lattioille.
Ympäristötiedot
Tuotteessa käytetyt pinta-aktiiviset aineet ovat täysin biohajoavia EU:n pesuainedirektiivin EC 648/2004 mukaisesti.

www.diversey.com
© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. fi-FI 07/20 - K01247

