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TASKI Jontec Tensol QuattroSelect
Vloerreiniger/onderhoudsmiddel - concentraat

Productomschrijving
Sterk geconcentreerd reinigings- en onderhoudsmiddel ideaal voor de reiniging
en het onderhoud van beschermde en niet-beschermde waterbestendige
vloeren. Laat geen film na en voorziet de vloer van een vuilafstotende
antisliplaag. Het product wordt automatisch en steeds correct verdund in de
QuattroSelect unit.

QuattroSelect garandeert de veiligheid van de gebruiker en laat meteen een
nauwkeurige kostencontrole toe.

Belangrijke eigenschappen
• Evenwichtige formule op basis van wateroplosbare ingrediënten
• Evenwichtige formule op basis van wateroplosbare reinigingsingrediënten
• Laagschuimend
• Bevat een gladmakend bestanddeel
• Fris parfum
• Voor polyvalent gebruik
• Verpakt in uiterst lichte pouches

Voordelen
• Reinigt en onderhoudt de vloer zonder een film na te laten
• Voorziet de vloer van een vuilafstotende antisliplaag
• Het gladmakend additief vergemakkelijkt het natmoppen
• Verspreidt een aangename geur
• Ideaal voor gebruik in schrobzuigmachines
• Ook geschikt voor klamvochtig moppen (stof verwijderen) en voor

sprayreiniging met een eenschijfsmachine
• De QuattroSelect-unit is een volledig afsluitbaar verdunningssysteem zodat

geconcentreerde producten buiten handbereik blijven
• Verpakt in lichtgewicht QuattroSelect pouches: een uniek en milieuvriendelijk

verpakkingssysteem
• Maximale veiligheid voor de gebruiker
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Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Het product kan enkel gebruikt worden in combinatie met de QuattroSelect verdunningsunit.

Sprayreinigen 4% / 1:25
Emmermethode 0.2% (1:500) voor lichte vervuiling

0.4% voor zware vervuiling

Voor een correcte verdunning, raadpleeg de QuattroSelect-handleiding.

Toepassing:
Draai de gele QuattroSelect knop naar het juiste product en toepassing.

Manueel: gebruik de vulslang om het product, vermengd met water, gelijktijdig in de emmer te doseren. De vloer
moppen en het vervuilde water opnemen.

Met schrobzuigmachine: gebruik de vulslang om het product, vermengd met water, gelijktijdig in het reservoir
van de schrobzuigmachine te doseren. De vloer schrobben en aan de lucht laten drogen.

Sprayreiniging met eenschijfsmachine met sprayapparaat en rode pad:
doseren met behulp van een sproeiflacon: plaats de flacon in de opening aan de voorzijde van de QuattroSelect
unit en vul het met het product verdund met water.
of
rechtstreeks doseren: gebruik de vulslang om het product, vermengd met water, gelijktijdig in het reservoir van
de eenschijfsmachine te doseren.

De vloer sprayen. Opboenen voor extra glans.

Technische gegevens
Aspect: heldere, kleurloze vloeistof
Relatieve dichtheid [20°C]: 0.97
pH-waarde onverdund: 8.5 < pH ≤ 9.0
pH-waarde verdund : 7.8 +/- 0.5 bij 0.2% oplossing

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als specificatie opgevat worden.

Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het
Veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data Sheet).
Uitsluitend voor professionele gebruikers/specialisten.

Opslaginformatie:
Het product in de oorspronkelijke, gesloten verpakking bewaren en beschermen tegen extreme temperaturen.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve stoffen die gebruikt worden in dit product, zijn biologisch afbreekbaar in
overeenstemming met de Europese Detergentenverordening 648/2004 en bijbehorende amendementen.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7517108 2 x 2.5 L Pouch


