
T Jontec Combi

Polymer- och vaxbaserat golvrengörings-/
underhållsmedel

Produktbeskrivning
Lågskummande polymerbaserat dagligt rengörings- /underhållsmedel för vattentåliga
hårda golv.

Produktegenskaper
•   Perfekt sammansättning av tensider, polymerer och vaxer
•   Lågskummande och snabbverkande
•   Lämnar en skyddande film
•   Förstärker filmen efter varje applikation
•   Unik patenterad O.N.T. teknologi (Odour Neutralizing Technology)

Produktfördelar
•   Gör rent och underhåller i ett steg
•   Renoverar repor och slitna golv och ger en jämn hög glans
•   Torkar mycket snabbt och medger underhåll utan att området måste stängas av
•   Kan användas direkt på de flesta obehandlade golv och med alla typer av

polermaskiner, för att underlätta rengöring och för att skydda golvet

Bruksanvisning
Dosering:
Jontec Combi skall späddas. Hink dosering: 50ml per 5L vatten (1%), max 5%. Dosering
kombiskur: 100ml per 10L vatten (1%), max 5%. Rätt dosering och temperatur sparar
pengar och minimerar miljöpåverkan.

Användning:
1.  Manuell: Dosera produkten i en vattenfylld hink, applicera lösningen och låt verka en

kort stund. Torka av golvet.
2.  Sprayrengöring: Fyll produkten i sprayaggregat på en singelskurmaskin, t.ex. TASKI

ergodisc omni med standard röd rondell eller Twister lila och rengör golvet.
3.  Maskinrengöring. Dosera produkten i en vattenfylld tank. Skura golvet ock sug upp

smutsilösningen
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*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.



T Jontec Combi

Teknisk information
Utseende: Mjökig, vit vätska
Lukt: Fräsch doft
pH koncentrat: ≈ 8
pH brukslösning: ≈ 7
Relativ densitet (20°C): 1.01 g/cm³
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Endast för professionell användning.

Att beakta
Använd inte på vattenkänsliga golvytor t.ex. obehandlad trägolv eller kork.

Miljöinformation
Alla tensider i denna produkt är biologiskt lätt nedbrytbara enligt EU direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillämpliga bilagor.

Godkännanden
Halksäkerheten testad enligt ASTMD D-047.

Tillgängliga förpackningsstorlekar
Jontec Combi finns i 2x5L.
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