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Produktbeskrivning
Kraftfullt polishbort för effektiv borttagning av polish från alkalitåliga hårda golv. 
Till skillnad från konventionella polishbort behövs ingen våtsköljning med vatten 
(utom på linoleumgolv) före läggning av ny polish, vilket sparar upp till 50% av tiden 
för uppskurning.

Produktegenskaper
• Högalkalisk

• Effektiv vätning och god emulgeringsförmåga

• Snabb och enkel borttagning av polish utan sköljning

• Skurning med maskin behövs ej vid hög dosering (gäller inte alltid linoleum 
med grundpolish)

Produktfördelar
• Snabb och effektiv borttagning av golvpolish från alkalitåliga hårda golv 

som PVC, vinyl, sten, etc.

• Kraftfull upplösning av polish och svår ingrodd smuts

• Sparar upp till 50% av tiden jämfört med konventionella polishbort

• Vid hög dosering används enbart mopp och hink, skurmaskin behövs ej 
(gäller toppolish)

Bruksanvisning
Dosering:
Jontec No1 skall spädas. För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk 
information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

Användning:
Dosera produkten direkt i en vattenfylld tank/hink (kallt vatten). Applicera lösningen och 
låt verka minst 5 minuter (får INTE torka). Skura sedan golvet med en singelskurmaskin 
med lämplig rondell och ta upp den smutsiga vätskan med våtsug. Fuktmoppa golvet 
för att ta bort eventuella rester. Vid hög dosering behövs ingen mekanisk bearbetning 
(singelskurmaskin). Låt istället produkten verka i 10 minuter och ta därefter upp 
lösningen direkt med våtsug. OBS! Används produkten på linoleum skall golvet sköljas 
2 ggr med rent vatten innan ny polish påföres.
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Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. https://sds.sealedair.com/  

Endast för professionell användning.  

Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.  

Att beakta
Använd enbart kallt vatten. Skölj väl på porösa golv. Rekommenderas i första hand inte för alkalikänsliga golv som linoleum, trä, etc. 
Använd inte heller på golvmaterial som är känsliga mot lösningsmedel t.ex. asfalt. Ta omedelbart bort stänk från alkalikänsliga ytor 
(målade ytor, etc) med en fuktig duk. Testa gärna underlaget före användning.

Miljöinformation
Alla tensider i denna produkt är lätt biologiskt nedbrytbara enligt Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EC 648/2004.
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Teknisk information

System Artikelnamn Artikelnamn/Förpackning Hink Utseende
pH 
koncentrat

pH 
brukslösning

Relativ 
densitet (20°C)

Standard 100834249 TASKI Jontec No.1 2 x 5 L 12,5% (1,25 L / 10 L vatten)
max 25%

Klar, blek, gul > 12 ≈ 12 1.04 g/cm³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.


