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Productomschrijving:
`` TASKI Jontec Tensol SmartDose is een geconcentreerde 

vloeronderhoudsreiniger zonder opbouw van residu. Ideaal voor de 
reiniging en het onderhoud van harde beschermde en onbeschermde 
waterbestendige vloeren. Dankzij de formule op basis van tensiden, is dit 
product zeer geschikt voor poreuze vloeren, zoals rubber.  
`` Dankzij de intelligente verpakking, levert SmartDose steeds een correcte en 

veilige dosering.
`` Kiezen voor SmartDose is bewust kiezen optimale reinigingsprestaties, 

veiligheid voor de gebruiker en respect voor het milieu. 
`` SmartDose wordt gebruikt in een lage dosering, hierdoor daalt het verbruik 

en is de impact op het milieu minimaal. Daarnaast wordt gebruik gemaakt 
van recyclebare verpakkingsmaterialen. 

Belangrijke eigenschappen:
`` Laagschuimend 
`` Bevat een gladmakend bestanddeel 
`` Eenvoudige toepassing : sneldrogend
`` Fris parfum 
`` Specifiek geschikt voor poreuze vloeren 
`` SmartDose maakt het mogelijk om accuraat, veilig en makkelijk 

geconcentreerde producten te doseren

Voordelen :
`` Reinigt en onderhoudt de vloer zonder residu 
`` Geschikt voor gebruik met eenschijfsmachines en schrobzuigmachines
`` Voorziet de vloer van een antislip beschermlaag 
`` Verspreidt een frisse en aangename geur 
`` Eenvoudige en gecontroleerde dosering, dankzij het SmartDose systeem

Gebruiksaanwijzing 
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TASKI® Jontec Tensol SD

Product Verpakkingsgrootte Artikelnummer

TASKI Jontec Tensol SD 1X1.4L 7520198

  Technische gegevens

Uiterlijk : clear, colourless liquid pH-waarde onverdund : 8.0 – 8.5

Relatieve dichtheid (20ÆC): 0.97

Gebruiksaanwijzing
Een juiste dosering bespaart kosten en zorgt voor minimale impact op het milieu. Het SmartDose doseersysteem kan worden gebruikt 
voor gecontroleerde dosering in emmers of machine tanks.

Dosering                                             Aantal hervullingen
`` Emmers van 10L (0,2%)                  70 
`` Sprayflacons van 500 ml (4%)                   70 
`` Schrobzuigmachines met reservoir van 20L (0,2%)  35 

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

Toepassing
Handmatige reiniging met mopemmer: 
1. Vul de emmer met 10 liter water. 
2.  Draai de gele kop naar emmer positie en trek de knop volledig omhoog; vervolgens volledig naar beneden duwen en laat product in 

de emmer lopen. Gebruik 1 SmartDose dosering per 10L water. 
3. Reinig de vloer.
Initiële behandeling: De oplossing met een mop aanbrengen en laten drogen. Opboenen voor meer glans.
Mechanische reiniging met schrobzuigmachine: 
1. Het reservoir van de schrobzuigmachine of eenschijfsmachine vullen met water.
2.  Draai de gele knop naar de schrobzuigmachine positie; trek gele knop volledig omhoog; vervolgens volledig naar beneden duwen 

en laat product in de watertank lopen. Gebruik 1 SmartDose dosering per 20L water in de machine tank.
3. Reinig de vloer.  
Spraymethode :
1.  De sprayflacon vullen met 500ml water.
2.   Draai de gele doseerknop naar de sprayflacon stand; trek de pomp volledig omhoog. Vervolgens de pomp volledig naar beneden 
     duwen om het product te verdelen in de sprayflacon. De sprayflacon sluiten en licht schudden voor gebruik.  Gebruik 1 SmartDose 
     dosis voor 500ml water.
3.  Verstuiven op de vloer en boenen voor meer glans. 
Belangrijk: Niet gebruiken op water gevoelige vloeren, bijvoorbeeld onbehandeld hout of kurk. 

Veilige hantering

Veilig gebruik : De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in een afzonderlijk 
veiligheidsinformatieblad. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Opslaginformatie

Rechtop bewaren in de originele, gesloten verpakking en beschermen tegen extreme temperaturen.

Milieu-informatie

De oppervlakteactieve stoffen in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eisen van de EU verordening inzake detergentia, EG 
648/2004.
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