
 

ТАСКІ Джонтек Солв – Засіб для видалення воску з 
дерев`яних підлог  

Опис 
Засіб на основі розчинника для видалення воску, жиру та маслянистих відкладень з дерев'яних 
підлог. Також може використовуватися як універсальний засіб для видалення водо-, 
спирторозчинної, аерозольної фарби, плям жиру, нафтопродуктів, чорнил, слідів від гуми, 
маркера, залишків клею, в тому числі з харчових ємностей і тари, залишків жувальної гумки з 
різних твердих поверхонь. покриттів. 

Осн о в н і харак те ристик и  
 Ефективно видаляє розчинні в розчиннику відкладення 
 Різні варіанти застосування 
 Унікальна технологія нейтралізації неприємних запахів (O.N.T.) 

П е ре в аги  
 Добре видаляє віск, жир та маслянисті відкладення 
 Підходить також для вологого прибирання дерев'яних підлог 
 Може застосовуватися як для прибирання вручну, так і однодискових машин. 
 Нейтралізує молекули неприємного запаху 

Р е к ом е нд а ц ії по  застосуван ню  
Д о з ув ан ня : Засіб готовий до застосування. Використовувати нерозбавленим. 
Застосування : 
Прибирання вручну: Для вологого прибирання злегка зволожити моп/серветку за допомогою 
стійкого до дії розчинника ручного розпилювача та провести вологе прибирання поверхні. 
Прибирання машиною: Додати необхідну кількість засобу в розпилювач однодискової машини, 
обладнаної відповідним поліестровим диском, та провести прибирання підлоги, наносячи 
розчин за допомогою розпилювача. При необхідності міняти/перевертати поліестровий диск. 
Почекати, поки підлога висохне. Видалити забруднення за допомогою чистого, сухого 
поліестрового диска. При необхідності замінити/перевернути поліестровий диск. 

В а ж л ив о : Не використовувати пилосос для вологого або сухого прибирання (небезпека 
вибуху!). Не застосовувати для обробки чутливих до впливу розчинників підлог, 
наприклад, гуми, асфальту. При обробці лакованих дерев'яних/паркетних підлог 
користуватися тільки синіми або червоними поліестровими дисками. 

Ф ізик о-хім іч н і вл астивості  
Зовнішній вигляд: прозора безбарвна рідина  
pH (чист./у розчині): не застосовується  
Відносна щільність (20°C): 0.77 г/см³ 
Значення є стандартними та не замінюють специфікації. 

Інф о рм ація  з б езпек и :  Детальна інформація щодо зберігання та утилізації цього продукту 
міститься в окремому паспорті безпеки продукту. Зберігати у заводській упаковці. Уникати 
перепадів температури. При роботі використовуйте захисні рукавички та окуляри. Тільки для 
професійного використання/професіоналів. 

Сум існ ість : Перед застосуванням перевіряти засіб на сумісність з оброблюваним матеріалом 
на маленькій, непомітній ділянці. 

 
Гал узь  засто сування : Для застосування на об'єктах ЖКГ, підприємствах громадського  
харчування та харчової промисловості, харчових виробництвах, у торгівлі, ресторанах, 
 їдальнях, об'єктах соціального забезпечення, у готелях, офісах, освітніх закладах (включаючи 
шкільні та дошкільні), ЛПЗ, згідно з рекомендаціями виробника. 
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