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Jontec No1
Decapant puternic � fără clătire

Descrierea produsului
Jontec No1 este un decapant puternic pentru îndepărtarea eficientă a
emulsiilor şi a filmului format de preparatele de întreţinere de pe pardoselile
rezistente la alcalii. Spre deosebire de decapanţii convenţionali, formula sa
revoluţionară permite aplicarea emulsiei fără a mai proceda la clătire, reducând
durata de pregătire a pardoselii cu până la 50%.

Proprietăţi de bază
• Puternic alcalin
• Putere mare de umectare şi emulsifiere
• Îndepărtare rapidă, uşoară şi fără clătire a emulsiilor
• La concentraţii ridicate acţionează fără frecare

Avantaje
• Recomandat pentru îndepărtarea rapidă şi eficientă a filmului de protecţie de

pe majoritatea pardoselilor rezistente la alcalii, precum PVC, vinil etc.
• Dizolvă cele mai rezistente filme/straturi de protecţie, precum şi murdăria

aderentă
• Timp de manoperă redus cu până la 50%
• La concentraţii mari, se poate folosi doar prin aplicare cu mopul

Instrucţiuni de utilizare
Dozare:
Minim: 1L pentru 10L soluţie (10% / 1:10). Creşteţi concentraţia până la 25%

pentru depunerile persistente.

Aplicare:
Dozaţi preparatul în găleată sau în rezervorul maşinii, umplut în prealabil cu apă
rece, aplicaţi soluţia uniform şi permiteţi să acţioneze timp de 5 minute (nu lăsaţi
soluţia să se usuce pe pardoseală). Frecaţi cu monodiscul echipat cu un pad
corespunzător tipului de pardoseală şi aspiraţi soluţia uzată. Dacă este necesar,
ştergeţi pardoseala cu mopul pentru a îndepărta reziduurile. Înaintea aplicării
emulsiei, lăsaţi pardoseala să se usuce complet. Atunci când este utilizat la
concentraţie mare, frecarea pardoselii nu este necesară.

Pentru suprafeţele greu accesibile, folosiţi preparatul la o concentraţie de până
la 25%, utilizând un mop, lăsaţi să acţioneze timp de 10 minute şi îndepărtaţi
suspensia prin aspirare umedă. Frecarea nu este necesară.

Important:
Utilizaţi doar apă rece. Atunci când utilizaţi pe suprafeţe poroase sau
structurate, clătiţi corespunzător. A nu se utiliza pe pardoseli sensibile la alcalii,
precum linoleumul, parchetul sau pluta. A nu se utiliza pe pardoseli sensibile la
solvenţi, precum asfaltul. Îndepărtaţi imediat stropii de soluţie de pe suprafeţele
sensibile la solvenţi (de exemplu, scânduri de podea din lemn, suprafeţe
pictate/lăcuite) cu o lavetă umedă. Testaţi compatibilitatea materialului înainte
de a trece la utilizarea preparatului.



Jontec No1

Diversey România s.r.l.
Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21,
et.7, sector 1,
Tel: (021) 233 3894
www.diversey.com
P99002RORO-01  © Copyright 2011 Diversey 2

Date tehnice
• Aspect: lichid transparent, gălbui
• Densitate relativă [20°C]: 1.00
• pH (conc.): 13.5 � 14.0
• pH (în uz): 12 +/-0.5 la diluţie 10%
• Timp de contact: 5 minute

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţie şi nu trebuie interpretate ca specificaţii de calitate.

Informaţii despre manipulare şi depozitare în siguranţă
Manipulare în siguranţă:
Informaţii complete referitoare la clasificarea preparatului concentrat, manevrarea şi îndepărtarea în siguranţă a
acestuia, în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH), se regăsesc în Fişa cu Date de Securitate,
disponibilă separat.
Exclusiv pentru utilizatorii profesionişti.

Informaţii despre depozitare:
Păstraţi produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme.

Data de minimă durabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei inscripţionată pe ambalaj, în condiţiile menţionate.

Aprobări
Produsul a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe baza unei evaluări de risc toxicologic de către
Departamentul Global de Securitate a Produselor (GPS) din cadrul Centrului Global al grupului Diversey, prin
avizul nr. JD20481 (FM004402-2), fiind declarat ca sigur în utilizarea normală conform destinaţiei şi a
instrucţiunilor de folosire.

Informaţii ecologice
Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului European al Detergenţilor
648/2004/EC, surfactanţii utilizaţi în compoziţia acestui preparat îndeplinind condiţiile de biodegradabilitate
finală, conform anexei III la Regulament.

Ambalare
Codul articolului Dimensiunea ambalajului Tipul ambalajului
G11969 2 x 5 L Bidon din plastic


