
 

 
 

TASKI® Jontec 300 
Nevtralno sredstvo za čiščenje talnih površin 

z blagim penjenjem 

 
 

Opis 

Nevtralno sredstvo za čiščenje z blagim penjenjem za vse vodoodporne trde talne 

površine. Uporabljamo ga lahko na oba načina, ročna in strojna uporaba. 

 

Ključne lastnosti 

• pH-nevtralno 

• Mešanica različnih vrst površinsko aktivnih snovi 

• Vsebuje tehnologijo nevtralizacije vonja O.N.T.(Odor Neutralizing Technology) 

• Kratek čas sušenja 

• Blago penjenje, hitro učinkujoče 

• Večnamenska uporaba 

 

Prednosti 

• Primerno za vse vrste vodoodpornih trdih talnih površin 

• Gospodarno čiščenje ob učinkovitih rezultatih in nizkih odmerkih 

• Kratek čas sušenja brez prog 

• Vsebuje tehnologijo nevtralizacije vonja, ki uničuje molekule neprijetnega vonja in 

pušča dolgo trajajoč, svež vonj 

• Popolno za ribalno-sušilne stroje: blago penjenje za hitro pobiranje raztopine  

                    in optimalno uporabo rezervoarja 

• Primerno tudi za čiščenje z razprševanjem z enokolutnimi stroji in ročno čiščenje s 

primernim sistemom z mopom 

 

Navodila za 

uporabo 

TASKI Jontec 300 je na voljo v različnih velikostih pakiranja, odmerja se ali 

ročno (standradna koncentracija) ali preko enega naših sistemov za 

odmerjanje(EXACT, JFlex®, QuattroSelect®, IntelliDose™). Za podrobnejše informacije 

glede določene opreme za odmerjanje  prosimo, poglejte v tabelo s tehničnimi 

podatki.  Primeren odmerek varčuje pri stroških in zmanjšuje vpliv na okolje. 

 

Uporaba 

                1. Mokro čiščenje z mopom: Izdelek odmerite v vedro, napolnjeno z vodo, nanesite raztopino 

                    in odstranite umazano raztopino. 

                2. Čiščenje z razprševanjem: Izdelek odmerite v  označeno razpršilko, napolnjeno z vodo, 

                    nanesite na majhno področje in področje obdelajte z rdečo blazino, nameščeno pod  

                      enokolutni stroj. 

                3. Ribalno-sušilni stroj: Izdelek odmerite v poln rezervoar za vodo, nanesite raztopino,  

                    zribajte in odstranite umazano raztopino. Pri močnejši umazaniji dovolite  

                  kontaktni čas.
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TASKI® Jontec 300 F4a 
Nevtralno sredstvo za čiščenje talnih površin z blagim penjenjem 

 
Tehnični podatki 

 

Sklop Šifra 

izdelka 

Opis/Velikost pakiranja Vedro Stroj Izgled pH 

ner

azr

edč

eno 

pH pri 

uporabi 

Relativna 

gostota (20°C) 

Standardna 

koncentracija 

7512923 

G11679 
TASKI Jontec 300 6x1l 0,4-0.5% (16-25ml na 5l) max 5% 

 Razprševanje: 5% (25ml na 500ml) 

0,4-0,5% (40-50ml 

na 10l) max 2% 
Bistra, zelena 

tekočina 

≈ 8 +/- 7.5 1.01 g/cm3
 

Standardna 

koncentracija 

A101051 TASKI Jontec 300 6x2l 0,4-0.5% (16-25ml na 5l) max 5% 

Razprševanje: 5% (25ml na 500ml) 

0,4-0,5% (40-50ml 

na 10l) max 2% 
Bistra, zelena 

tekočina 

≈ 8 +/- 7.5 1.01 g/cm3
 

Standardna 

koncentracija 

7512925 TASKI Jontec 300 2x5l 0,4-0.5% (16-25ml na 5l) max 5% 

Razprševanje: 5% (25ml na 500ml) 

0,4-0,5% (40-50ml 

a 10l) max 2% 
Bistra, zelena 

tekočina 

≈ 8 +/- 7.5 1.01 g/cm3
 

Standardna 

koncentracija 

7512928 TASKI Jontec 300 10L 0,4-0.5% (16-25ml na 5l) max 5% 

Razprševanje: 5% (25ml na 500ml) 

0,4-0,5% (40-50ml 

na 10l) max 2% 
Bistra, zelena 

tekočina 

≈ 8 +/- 7.5 1.01 g/cm3
 

Standardna 

koncentracija 
7512929 TASKI Jontec 300 200L 0,4-0.5% (16-25ml na 5l) max 5% 

Razprševanje: 5% (25ml na 500ml) 

0,4-0,5% (40-50ml 

na 10l) max 2% 
Bistra, zelena 

tekočina 
≈ 8 +/- 7.5 1.01 g/cm3

 

Standardna 

koncentracija 
F7687 TASKI Jontec 300 950L 0,4-0.5% (16-25ml na 5l) max 5% 

Razprševanje: 5% (25ml na 500ml) 

0,4-0,5% (40-50ml 

na 10l) max 2% 
Bistra, zelena 

tekočina 
≈ 8 +/- 7.5 1.01 g/cm3

 

EXACT 7515077 

G12329 
TASKI Jontec 300 conc 6x1L Db 2 pokrovčka/ 5l (0,2%) Max 10 

pokrovčkov (1%) 

2 pokrovčka/ 5l 

(0,2%) 

Max 10 pokrovčkov 

(1%) 

Bistra, zelena 

tekočina 

≈ 8 +/- 7.5 1.01 g/cm3
 

EXACT A100954 TASKI Jontec 300 conc 6x1L Rf 0,2% max 1% 0,2% max 1% Bistra, zelena 

tekočina 

≈ 8 +/- 7.5 1.01 g/cm3
 

EXACT A100952 TASKI Jontec 300 conc 5L Cb 0,2% max 1% 0,2% max 1% Bistra, zelena 

tekočina 

≈ 8 +/- 7.5 1.01 g/cm3
 

J-Flex 7512198 

7518179 
TASKI Jontec 300 JFlex 1.5l 0,5% (60 veder, zmogljivosti 5l) 0,5% (30 

rezervoarjev, 

zmogljivosti 10l) 

Bistra, zelena 

tekočina 
≈ 8 +/- 7.5 1.01 g/cm3

 

J-Flex 7518364 TASKI Jontec 300 JFlex 5l 0,5% (200 veder, zmogljivosti 5l) 0,5% (100 

rezervoarjev, 

zmogljivosti 10l) 

Bistra, zelena 

tekočina 

≈ 8 +/- 7.5 1.01 g/cm3
 

QuattroSelect 7517105 TASKI Jontec 300 QS 2x2.5l 0,2%, max 0,4% 0,2%, max 0,4% Bistra, zelena 

tekočina 

≈ 8 +/- 7.5 1.01 g/cm3
 

IntelliDose 7515721 

7518323 
TASKI Jontec 300 ID 2x1.5L Ni na voljo 0,2%, 0,3% or 0,5% Bistra, zelena 

tekočina 

≈ 8 +/- 7.5 1.01 g/cm3
 

              Dejanski odmerki so odvisni od pogojev na kraju samem (trdota vode, stopnja umazanije, postopki).  

Zgoraj navedeni podatki so tipični za normalno proizvodnjo in ne specificirajo proizvoda. 

 

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje 

               Popolna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega proizvoda so zbrana v ločenem varnostnem listu (SDS). https://sds.sealedair.com/ 

                  Samo za profesionalne uporabnike/specialiste. 

               Skladiščite v originalno zaprti embalaži. Izogibajte se ekstremnim temperaturam.  

 

Primernost izdelka 

Ne uporabljajte na talnih površinah, ki niso odporne na vodo, kot sta nezaščiten les in pluta. 

 

Okoljske informacije 

               Površinsko aktivne snovi v tem izdelku so skladno z zahtevami EU predpisov 73/404/EEC in 73/405/EEC  in njunih poznejših dopolnil 

                 biološko razgradljive. 
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