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Vysoce ú činný alkalický prost ředek na odstra ňování disperzí a vosk ů 

Popis 
TASKI Jontec N o1 je vysoce účinný alkalický prostředek na odstraňování 
disperzí a vosků z podlah, které jsou odolné vůči alkáliím. Na rozdíl od běžných 
prostředků, je možno aplikovat ochrannou vrstvy bez nutnosti oplachování, což 
snižuje dobu potřebnou na odstranění disperzí o 50 %. 

Přednosti 
• vysoce alkalický 
• velká smáčecí a emulgační síla 
• rychlé a snadné odstranění disperzí bez oplachování 
• při vysoké koncentraci odpadá nutnost drhnutí 

Výhody 
• Rychle a účinně odstraňuje vosky a disperze z podlah odolných vůči alkáliím 

(PVC, vinyl, kámen, atd.). 
• Účinně rozpouští i nejodolnější vrstvy a odstraňuje úporné nečistoty. 
• V porovnání s běžnými prostředky na odstraňování disperzí a vosků ušetří 

až 50 % času. 
• Při vysoké koncentraci není nutné strojní čištění, lze použít jen mop a kbelík. 

Návod k použití 
Jen pro profesionální použití.  

Dávkování  
• Minimální dávkování: 1 L roztoku (10%) 
• Na odolné vrstvy zvyšte koncentraci až na 25% 
• Doba působení: 5 min 

Postup 
Nadávkujte prostředek do studené vody v kbelíku/zásobníku stroje. 
Rovnoměrně aplikujte roztok a nechte 5 minut působit (nenechte roztok 
zaschnout). Na vydrhnutí podlahy použijte jednokotoučový stroj s vhodným 
padem, znečištěný roztok vysajte. Uvolněné nečistoty setřete vlhkým mopem. 
Před nanesením nové ochranné vrstvy nechte podlahu dokonale uschnout. Při 
použití koncentrovaného roztoku není nutné podlahu drhnout. 

Na čištění obtížně přístupných míst zvyšte koncentraci až na 25 % a použijte 
mop a kbelík, nechte působit 10 minut a znečištěný roztok odstraňte vysavačem 
určeným pro mokré vysávání. Drhnutí není nutné. 

Důležité upozorn ění 
Používejte pouze studenou vodu. Porézní a strukturované podlahy důkladně 
opláchněte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na působení alkálií, např. linoleum, 
dřevo a korek. Nepoužívejte na podlahy citlivé na působení rozpouštědel, např. 
asfalt. Potřísnění z citlivých povrchů (dřevěná obložení, natřené nebo lakované 
povrchy ) okamžitě setřete vlhkou tkaninou. Před použitím vyzkoušejte odolnost 
materiálu.
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Technické údaje 
Vzhled: čirá, nažloutlá kapalina 
Relativní hustota [20°C]: 1,0 
pH-neředěný: 13,2 
 
Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu ale nelze je považovat za specifikaci. 

Bezpečná manipulace a skladování 
Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní teploty. Pouze pro profesionální použití. Další údaje 
jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách www.msds.diversey.com. 
 
 
 


