Költséghatékony, épülettisztítási
rendszermegoldások Európa vezető
higiéniai szolgáltatójától

Ön a legjobb teljesítményt várja tőlünk…
Különböző
felülettípusok
Hatékonyság

Higiéniai
előírások

… ezért mi kifejlesztettük a tökéletes
megoldást, hogy megfeleljünk az Ön előtt
álló tisztasági és higiéniás kihívásoknak

Különböző
folttípusok

Behatási idő
Szagtalanítás

Mivel Ön egy egyszerű és könnyen
alkalmazható, az Ön munkakörnyezetéhez
igazodó tisztítási módszereket igényel,
termékeinket három egyszerű kategóriába
soroltuk be:

Takarítási
gyakoriság

Költségcsökkentés

Különböző
szennyeződések

1. Tisztítószerek napi takarításhoz
2. Speciális napi tisztítószerek
3. Tisztítószerek időszakos takarításhoz

Egyszerű, öt terméket tartalmazó ajánlatunk, aminek segítségével nap
mint nap hatékonyan takaríthatja ki helyiségeit.
Olyan napi takarításra alkalmas termékek, amelyek összetételüknek
köszönhetően megoldást nyújtanak speciális takarítási igényekre.
Ebbe a csoportba tartozó termékeink különleges szennyeződésekre és
foltokra vagy speciális higiéniai előírásokra biztosítanak kiváló takarítási
eredményt.

Tudásunk és szakértelmünk segítségével elkalauzoljuk Önt a tisztítás világába

Jontec

Sprint

Sani

Tapi

Padozattisztításra
Zöld színkód

Beltéri felületek tisztítására
Kék színkód

Szanitertisztításra
Piros színkód

Szőnyeg és kárpittisztításra
Világoszöld színkód

Hosszú évek tapasztalata
bizonyítja szakértelmünket a
hatékony padlótisztítás terén.

Megfelelő tisztítóeszközökkel
és kiegészítőkkel a Sprint
termékcsalád növeli a napi
tisztítási feladatok hatékonyságát.

A Sani termékcsaládba tartozó
tisztítószerek, vízkőeltávolító
szerek, WC-tisztító szerek és
fertőtlenítőszerek bármilyen
fürdőszobai környezetben jól
használhatóak.

Szőnyegtisztító termékeinket
Tapi márkanév alatt találja meg.
A Tapi termékek használatával
szőnyegei hosszabb ideig képesek
megőrizni eredeti állapotukat.

A Jontec padlótisztító termékcsalád átfogó megoldást kínál
bármilyen padlótípushoz, gépi
és kézi tisztításra egyaránt.

A Sprint termékcsaládba tartozó
tisztítószerek hatékonyan
távolítják el a szennyeződéseket
minden vízálló, beltéri felületről.

Termékeinket úgy fejlesztettük
ki, hogy megfeleljenek a piacon
található legszigorúbb higiéniás
előírásoknak is.

A termékcsalád egyedi szagsemlegesítő technológiával rendelkezik
(O.N.T. - Odour Neutralizing
Technology), melynek köszönhetően hatékonyan semlegesíti a
kellemetlen szagokat.

A termékek WoolSafe tanúsítvánnyal
rendelkeznek, vagyis alkalmasak
gyapjú- és egyéb természetes
rostokból készült szőnyegeken.

Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra!

Költséghatékony, épülettisztítási rendszermegoldások
Európa vezető higiéniai szolgáltatójától
Mit használjon?

Jontec:

Sprint:

beltéri
felületek tisztítása

Tisztítószerek napi takarításhoz
Speciális napi tisztítószerek
Fertőtelnítőszerek

Tisztítószerek időszakos takarításhoz

Elsődlegesen ajánlott termékek

padozattisztítás

TASKI Jontec 300

TASKI Jontec Alpur

• semleges kémhatású
padlótisztító szer
• javasolt adagolás:
kézi és gépi takarításnál 5 ml 1 l langyos
vízhez normál szennyeződés
esetén (0,5%-tól)
• pH érték: ≈ 8 (töményen)

• intenzív tisztítószer fenyő illattal
• gyorsan eltávolítja a makacs
szennyeződéseket
• javasolt adagolás: 50-200 ml 10 l vízhez
(0,5-2%) enyhe szennyezettségnél
• pH érték: ≈ 10 (töményen)

TASKI Jontec Best

Diversey Actival

• ásványolaj- és zsíreltávolító szer
• gyárak/műhelyek, garázsok takarítására
ideális
• alkalmas kézi- és gépi takarításhoz is
• javasolt adagolás:
100 ml 10 l oldat készítéséhez (1%),
takarítógépekhez: 100-250 ml 10 l
oldat készítéséhez (1-2,5%)
• pH érték: ≈ 9 (töményen)

• erősen lúgos, szerves
olaj- és zsíreltávolító
• ideális élelmiszerrel kapcsolatos területek
tisztántartására (éttermek, konyhák)
• javasolt adagolás: 100 ml 10 l oldathoz (1%)
• pH érték: > 12 (töményen)

TASKI Jontec Forward

TASKI Jontec Tensol

• közepesen lúgos padlótisztító szer
• ideális tisztító-, és ápolószer vízálló,
• napi és időszakos takarításra is alkalmas
kemény felületekre
• javasolt adagolás:
• csúszásgátló és portaszító hatású
kézi és gépi takarításnál 5 ml 1 l langyos
• javasolt adagolás: kézi tisztítás:
vízhez normál szennyeződés
50 ml 10 l oldathoz (0,5%),
esetén (0,5%-tól)
gépi tisztítás: 100-200 ml 10 l oldathoz (1-2%)
• pH érték: ≈ 10 (töményen)
• pH érték: ≈ 8 (töményen)

Oxivir Plus

• erősen savas, hidrogén-peroxid alapú
tisztító-, fertőtlenítőszer minden típusú vízálló,
kemény felület tisztítására
• ideális fertőzésveszélyes felületekre
• baktericid, virucid, fungicid és
tuberkulocid hatású
• javasolt adagolás: 35 ml 1 l vízhez (3,5%)
• pH érték: < 2 (töményen)

Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra!

Oxivir Plus Spray

TASKI Sprint 200

Sani:

szanitertisztítás

TASKI Sani Cid

• alkohol bázisú, semleges kémhatású
általános tisztítószer
• javasolt adagolás:
5 ml 1 l vízhez (0,5%-tól)
• pH érték: ≈ 8 (töményen)

• citromsav alapú fürdőszobai
tisztítószer
• ideális saválló felületeken,
kemény vízhez
• javasolt adagolás: 25 ml 5 l
oldathoz (0,5%)
• pH érték: ≈ 3 (töményen)

TASKI Sprint Glass Pur-Eco

TASKI Sani 100

TASKI Sani Clonet

• szulfaminsav alapú WCtisztító/vízkőeltávolító szer
• javasolt adagolás:
hígítás nélkül használható
• pH érték: < 2

használatra
kész

• alkohol bázisú, használatra kész
tisztítószer üvegfelületek, tükrök és
más magasfényű felületek
csíkmentes tisztításához
• pH érték: ≈ 8

TASKI Sprint Multiuso

• alkohol bázisú, használatra kész
általános tisztítószer és üvegtisztítószer
• gyorsan és egyszerűen távolítja el a
zsír- és nikotinfoltokat, ujjlenyomatokat,
tintafoltot, és más szennyeződéseket
• pH érték: ≈ 10

• használatra kész, oxigén-bázisú
• baktericid, fungicid, virucid hatású
folyékony fertőtlenítő tisztítószer
• alkalmas mindenfajta vízálló, kemény
felület tisztítására és fertőtlenítésére
• pH érték: < 2

TASKI Sani 4 in 1

• enyhén lúgos kémhatású
fürdőszobai tisztítószer
• márvány felületekhez is
használható (max. 1% adagolás)
• javasolt adagolás: enyhe
szennyeződés esetén:
25 ml szer 5 l vízhez (0,5%),
közepes szennyeződés:
50 ml 5 l vízhez (1%)
pH: ≈ 9 (töményen)

• szulfonsav alapú általános
koncentrált tisztító-,
fertőtlenítőszer, vízkőoldó, és
illatosító hatással
• javasolt adagolás: 5 ml 1 l
vízhez (0,5%-tól), fertőtlenítő
hatás eléréséhez 125 ml 5 l
vízhez (2,5%)
• pH érték: < 2 (töményen)

TASKI Sani Antikalk

TASKI Sani Calc

• szulfaminsav alapú fürdőszobai
vízkőoldószer
• javasolt adagolás: 50 ml 10 l
oldathoz (0,5%)
• pH érték: =< 2 (töményen)

TASKI Sprint Med

• kvaterner ammónium alapú
felületfertőtlenítő- és tisztítószer
• széles hatásspektrummal rendelkezik
• javasolt adagolás: 2 ml 1 l vízhez (0,2%)
50 perc, 5 ml 1 l vízhez (0,5%) 15-20 perc
• pH érték: ≈ 5 (töményen)

• foszforsav alapú
vízkőeltávolító szer
• javasolt adagolás: 100 ml-1 l 10 l
oldathoz (1-10 %)
• pH érték: < 2 (töményen)

TASKI Sprint DS

• kvaterner ammónium alapú,
aldehidmentes felületfertőtlenítőés tisztítószer
• széles hatásspektrummal rendelkezik
• javasolt adagolás: 3 ml 1 l vízhez (0,3%)
30-40 perc, 5 ml 1 l vízhez (0,5%) 15-20 perc
• pH érték: > 12 (töményen)

Költséghatékony, épülettisztítási rendszermegoldások
Európa vezető higiéniai szolgáltatójától

Mélytisztítás

Időszakos
tisztítás

Szőnyeg- és kárpittisztítás
A szőnyeg felfrissítése: Szárazhabos szőnyegtisztítószerünk
alkalmazása egyedi módszer, amelynek segítségével
a kérdéses terület rendkívül rövid idő múlva újra használatba
vehető. A termék hagyományos nedves tisztításhoz
és súrolókorongos alkalmazáshoz is használható.

TASKI Tapi Shampoo

Extrakciós tisztítás: A legszakszerűbb és leghatékonyabb
módja a szőnyeg tisztításának olyan padlón,
ami nem érzékeny a nedvességre.
99%-ig elpusztítja a poratkákat.
A TASKI öblítéses folt- és szennyeződés eltávolító eljárása csak
vízálló padlón, vízálló ragasztórétegű, teljesen szintetikus
szőnyegeken alkalmazható.

TASKI Tapi Extract

• sampon koncentrátum minden típusú szőnyeg és kárpit tisztításához
• nedveshabos és szárazhabos tisztításra, valamint Bonet korongos
használatra is alkalmas
• az új „Szagsemlegesítő” O.N.T. technológiának köszönhetően friss illatot
hagy maga után
• WoolSafe tanúsítvánnyal rendelkezik, így használható gyapjúszőnyegek
tisztításához is
• javasolt adagolás: 300 ml szer 10 l vízhez (3%-os oldat)
• pH érték: ≈ 6 (töményen)

• szőnyegtisztítószer padlószőnyegek és kárpitok injekciós - extrakciós
módszerrel történő gépi mélytisztítására, foltok, szennyeződések öblítéses
eltávolítására
• fellazítja a beszáradt szennyeződést, a szálak károsítása nélkül
• az új „Szagsemlegesítő” O.N.T. technológiának köszönhetően friss illatot
hagy maga után
• WoolSafe tanúsítvánnyal rendelkezik, így használható gyapjúszőnyegek
tisztításához is
• fékezett habzása révén bármilyen extrakciós vagy szórófejes géppel
használható
• javasolt adagolás: 200 ml szer 10 l vízhez (2%-os oldat)
• pH érték: ≈ 8 (töményen)

Alaptisztítás

TASKI Jontec Linosafe

Bevonatolás padlóápolás

Padlóbevonatolás és ápolás

TASKI Jontec Eternum

TASKI Jontec No. 1

• semleges kémhatású mélytisztítószer
linóleum, márvány és minden érzékeny
padlóhoz
• javasolt adagolás: 2 l 10 l vízhez (20%), 20-50m2/L
• pH érték: ≈ 10 (töményen)

• hosszantartó, nagy kopásállóságú,
magasfényű polimer emulzió
• alkalmas minden vízálló padlóhoz,
mint a vinil, linóleum,
szalagparketta stb.
2
• javasolt adagolás: hígítás nélkül, kb. 50m /L
• pH érték: ≈ 9

• nagyteljesítményű mélytisztítószer
• nincs szükség az oldat semlegesítésére,
így időt takaríthat meg
• összetételének köszönhetően alkalmas
mindenfajta bevonat eltávolítására
• alkalmas kézi és gépi használathoz
• minimum adagolás: 1 l 10 l vízhez (10%)
• pH érték: > 12 (töményen)

TASKI Jontec LinoBase
• pórustömítő polimer emulzió
PVC és kopott linóleum
padlókhoz
• javasolt adagolás:
hígítás nélkül, 50-60m2/L
• pH érték: ≈ 8

TASKI Jontec LinoTop

• magasfényű, nagy kopásállóságú
polimer emulzió speciális linóleum
padlókhoz
• javasolt adagolás: hígítás nélkül, kb. 50m2/L
• pH érték: ≈ 9

padozattisztítás

TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD

felületek tisztítása

SmartDose rendszer lehetővé teszi a magasan koncentrált
vegyszerek egyszerű, pontos és biztonságos adagolását

TASKI Sprint 200 Pur-Eco SD

Sprint: beltéri

Jontec:

• eco címkével ellátott alacsony habzású, semleges kémhatású
tisztítószer vízálló kemény padlókhoz
• mindenféle tisztítási módszerrel használható, többek között
takarítógéppel, egytárcsás súrológéppel, moppal és vödörrel
• használható textíliák mosógépben való impregnálásához is
• hígítás 0,2%-tól
• pH érték: ≈ 8 (töményen)
Feltöltések száma:
70 db vödör (10L)
35 db súrológép tartály (20L)

• eco címkével ellátott általános, alkoholos tisztítószer
mindennapos használatra, üvegfelületek és vízálló kemény
felületek csíkmentes tisztításához
• hígítás 0,3%-tól
• pH érték: ≈ 6 (töményen)
Feltöltések száma:
280 db flakon (500ml)
100 db vödör (5L)

Sani:

szanitertisztítás

TASKI Sani Cid Pur-Eco SD
• eco címkével ellátott sav
alapú fürdőszobai tisztítószer
a saválló felületek mindennapos tisztítására
• bármilyen vízkeménység
mellett használható, kemény
víz esetén is
• hígítás 0,3%-tól
• pH érték: =< 2 (töményen)
Feltöltések száma:
280 db flakon (500ml)
100 db vödör (5L)

Fertőtlenítés

TASKI Degragerm SD

• sporocid hatású napi tisztító-,
fertőtlenítőszer szuperkoncentrátum
minden típusú, vízállló, kemény
felületre és padlóra
• alkalmas kórházi záró fertőtlenítésre is
• hígítás 0,54%-tól
• pH érték: ≈ 11 (töményen)
Feltöltések száma:
350 db flakon (500ml)
52 db vödör (5L)

Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra!

TASKI Sani 4 in 1 SD

• általános koncentrált
tisztító-, fertőtlenítőszer,
vízkőoldó, és illatosító hatással
• hígítás 1%-tól
• pH érték: < 2 (töményen)
Feltöltések száma:
112 db flakon (500ml)
28 db vödör (5L)

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:

TASKI Sani 100 Pur-Eco SD

• eco címkével ellátott
fürdőszobai tisztítószer a
vízálló felületek mindennapos
tisztítására
• megakadályozza a vízkő- és
szappanlerakódások
kialakulását
• hígítás 0,3%-tól
• pH érték: ≈ 10 (töményen)
Feltöltések száma:
280 db flakon (500ml)
100 db vödör (5L)

baktericid, MRSA hatás elérésére: 0,5%-os oldat 5 perc behatási idő
baktericid, MRSA virucid hatás elérésére 0,75%-os oldat 5 perc behatás idő
baktericid, MRSA fungicid, virucid hatás elérése: 1%-os oldal 5 perc behatás idő
tuberkulocid hatás elérése: 0,5%-os oldat 10 perc 1,5%-os olat 5 perc behatási idő
sporocid hatás elérésére: 1,5%-os oldat 10 perc behatási idő mellett alkalmazható

Költséghatékony, épülettisztítási rendszermegoldások Európa vezető higiéniai szolgáltatójától
Cikkszám Terméknév

Termékleírás

Kiszerelés

Javasolt adagolás

pH érték

Sani: Szanitertisztítás
7512835

TASKI Sani Cid

Citromsav alapú fürdőszobai tisztítószer. Ideális saválló felületeken, kemény vízhez.

2x5 l

25 ml 5 l oldathoz (0,5%)

7512844

TASKI Sani Clonet

Szulfaminsav alapú WC-tisztító/vízkőeltávolító szer.

2x5 l

hígítás nélkül

<2

G11714

TASKI Sani Clonet

Szulfaminsav alapú WC-tisztító/vízkőeltávolító szer.

6x750 ml

hígítás nélkül

<2
≈ 9 (töményen)

< 2 (töményen)

7512814

TASKI Sani 100

Enyhén lúgos kémhatású fürdőszobai tisztítószer. Márvány felületekhez is
használható (max. 1%).

2x5 l

enyhe szennyeződés esetén:
25 ml szer 5 l vízhez (0,5%),
közepes szennyeződés:
50 ml 5 l vízhez (1%)

7518557

Sani 4 in 1

Szulfonsav alapú általános koncentrált tisztító-, fertőtlenítőszer, vízkőoldó, és
illatosító hatással.

2x5 l

5 ml 1 l vízhez (0,5%-tól), fertőtlenítő hatás
eléréséhez 125 ml 5 l vízhez (2,5%)

≈ 3 (töményen)

7518920

Sani 4 in 1 Spray

Szulfonsav alapú általános koncentrált tisztító-, fertőtlenítőszer, vízkőoldó, és
illatosító hatással.

6x750 ml

hígítás nélkül

7513265

TASKI Sani Antikalk

Szulfaminsav alapú fürdőszobai vízkőoldószer.

2x5 l

50 ml 10 l oldathoz (0,5%)

7519052

TASKI Sani Calc

Foszforsav alapú vízkőeltávolító szer.

6x1 l

100 ml-1 l 10 l oldathoz ( 1-10 %)

< 2 (töményen)

7513254

TASKI Sani Calc

Foszforsav alapú vízkőeltávolító szer.

2x5 l

100 ml-1 l 10 l oldathoz ( 1-10 %)

< 2 (töményen)

=< 2
=< 2 (töményen)

Sprint: beltéri felületek tisztítása
7512860

TASKI Sprint 200

Alkohol bázisú, semleges kémhatású általános tisztítószer.

2x5 l

5 ml 1 l vízhez (0,5%-tól)

≈ 8 (töményen)

7512859

TASKI Sprint 200

Alkohol bázisú, semleges kémhatású általános tisztítószer.

6x1 l

5 ml 1 l vízhez (0,5%-tól)

≈ 8 (töményen)

7517111

TASKI Sprint Glass Pur-Eco

Alkohol bázisú, használatra kész tisztítószer üvegfelületek, tükrök és más magasfényű
felületek csíkmentes tisztításához.

2x5 l

hígítás nélkül

≈8

7516995

TASKI Sprint Multiuso

Alkohol bázisú, használatra kész általános tisztítószer és üvegtisztítószer.
Gyorsan és egyszerűen távolítja el a zsír- és nikotinfoltokat, ujjlenyomatokat,
tintafoltot, és más szennyeződéseket.

6x750 ml

hígítás nélkül

≈ 10

7516997

TASKI Sprint Multiuso

Alkohol bázisú, használatra kész általános tisztítószer és üvegtisztítószer.
Gyorsan és egyszerűen távolítja el a zsír- és nikotinfoltokat, ujjlenyomatokat,
tintafoltot, és más szennyeződéseket.

2x5 l

hígítás nélkül

≈ 10

7512925

TASKI Jontec 300

Semleges kémhatású padlótisztító szer kézi- és gépi takarításhoz.

2x5 l

kézi és gépi takarításnál 5 ml 1 l langyos vízhez
normál szennyeződés esetén (0,5%-tól)

≈ 8 (töményen)

6x1 l

kézi és gépi takarításnál 5 ml 1 l langyos vízhez
normál szennyeződés esetén (0,5%-tól)

≈ 8 (töményen)

2x5 l

50-200 ml 10 l vízhez (0,5-2%) enyhe
szennyezettségnél

2x5 l

100 ml 10 l oldat készítéséhez (1%),
takarítógépekhez: 100-250 ml 10 l oldat
készítéséhez (1-2,5%)

Jontec: padozattisztítás
7512923
G11965

TASKI Jontec 300

Semleges kémhatású padlótisztító szer kézi- és gépi takarításhoz.

TASKI Jontec Alpur

Intenzív tisztítószer fenyő illattal, gyorsan eltávolítja a makacs szennyeződéseket.

7512309

TASKI Jontec Best

Ásványolaj- és zsíreltávolító szer. Gyárak/műhelyek, garázsok takarítására ideális.
Alkalmas kézi- és gépi takarításhoz is.

≈ 10 (töményen)

100839687

Diversey Actival

Erősen lúgos, szerves olaj- és zsíreltávolító. Ideális élelmiszerrel kapcsolatos területek
tisztántartására (éttermek, konyhák).

2x5 l

100 ml 10 l oldathoz (1%)

> 12 (töményen)

7513109

TASKI Jontec Forward

Közepesen lúgos padlótisztító szer kézi- és gépi takarításhoz. Napi és időszakos
takarításra is alkalmas.

2x5 l

kézi és gépi takarításnál 5 ml 1 l langyos vízhez
normál szennyeződés esetén (0,5%-tól)

≈ 10 (töményen)

7513139

TASKI Jontec Tensol

Ideális tisztító-, és ápolószer vízálló, kemény felületekre. Csúszásgátló és
portaszító hatású.

2x5 l

kézi tisztítás: 50 ml 10 l oldathoz (0,5%),
gépi tisztítás: 100-200 ml 10 l oldathoz (1-2%)

≈ 8 (töményen)

100827422

Oxivir Plus

Erősen savas, hidrogén-peroxid alapú tisztító-, fertőtlenítőszer minden típusú vízálló,
kemény felület tisztítására. Ideális fertőzésveszélyes felületekre. Baktericid, virucid,
fungicid és tuberkulocid hatású.

2x5 l

35 ml 1 l vízhez (3,5%)

< 2 (töményen)

100837681

Oxivir Plus Spray

Használatra kész, oxigén-bázisú folyékony fertőtlenítő tisztítószer. Alkalmas
mindenfajta vízálló, kemény felület tisztítására és fertőtlenítésére. Baktericid,
fungicid, virucid hatású.

6x750ml

hígítás nélkül

2x5 l

2 ml 1 l vízhez (0,2%) 50 perc, 5 ml 1 l vízhez
(0,5%) 15-20 perc
3 ml 1 l vízhez (0,3%) 30-40 perc,
5 ml 1 l vízhez (0,5%) 15-20 perc

≈ 9 (töményen)

Fertőtlenítőszerek

G11980

TASKI Sprint Med

G11977

TASKI Sprint DS

Kvaterner ammónium alapú felületfertőtlenítő- és tisztítószer. Széles
hatásspektrummal rendelkezik.
Kvaterner ammónium alapú, aldehidmentes felületfertőtlenítő- és tisztítószer.
Széles hatásspektrummal rendelkezik.

2x5 l

<2
≈ 5 (töményen)
> 12 (töményen)

Tapi: Szőnyeg- és kárpittisztítás
101100200

TASKI Tapi Shampoo

Sampon koncentrátum minden típusú szőnyeg és kárpit tisztításához (nedveshabos és
szárazhabos tisztításra, valamint Bonet korongos használatra is alkalmas). Az új
„Szagsemlegesítő” O.N.T. technológiának köszönhetően friss illatot hagy maga után.
WoolSafe tanúsítvánnyal rendelkezik, így használható gyapjúszőnyegek tisztításához is.

101100322

TASKI Tapi Extract

Szőnyegtisztítószer padlószőnyegek és kárpitok injekciós - extrakciós módszerrel
történő gépi mélytisztítására, foltok, szennyeződések öblítéses eltávolítására. Fellazítja a
beszáradt szennyeződést, a szálak károsítása nélkül. Az új „Szagsemlegesítő” O.N.T.
technológiának köszönhetően friss illatot hagy maga után. WoolSafe tanúsítvánnyal
rendelkezik, így használható gyapjúszőnyegek tisztításához is. Fékezett habzása révén
bármilyen extrakciós vagy szórófejes géppel használható.

100834248

TASKI Jontec No.1

Nagyteljesítményű mélytisztítószer. Nincs szükség az oldat semlegesítésére, így
időt takaríthat meg. Összetételének köszönhetően alkalmas mindenfajta bevonat
eltávolítására. Kézi és gépi használathoz is alkalmas.

2x5 l

minimum adagolás: 1 l 10 l vízhez (10%)

> 12 (töményen)

7512688

TASKI Jontec Linosafe

Semleges kémhatású mélytisztítószer linóleum, márvány és minden érzékeny
padlóhoz.

2x5 l

2 l 10 l vízhez (20%), 20-50m2/L

≈ 10 (töményen)

7512694

TASKI Jontec Eternum

Hosszantartó, nagy kopásállóságú, magasfényű polimer emulzió. Alkalmas
minden vízálló padlóhoz, mint a vinil, linóleum, szalagparketta stb.

2x5 l

hígítás nélkül, kb. 50m /L

≈9

7512706

TASKI Jontec LinoBase

Pórustömítő polimer emulzió PVC és kopott linóleum padlókhoz.

2x5 l

hígítás nélkül 50-60m2/L

≈8

7512713

TASKI Jontec LinoTop

Magasfényű, nagy kopásállóságú polimer emulzió speciális linóleum padlókhoz.

2x5 l

hígítás nélkül, kb. 50m2/L

≈9

1,4 l

0,2%-os koncentráció: 70 db 10 literes vödör
35 db 20 literes súrológép tartály

≈ 6 (töményen)
=< 2 (töményen)

2x5 l

300 ml szer 10 l vízhez (3%-os oldat)

≈ 6 (töményen)

2x5 l

200 ml szer 10 l vízhez (2%-os oldat)

≈ 8 (töményen)

Padlóbevonatolás és ápolás
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SmartDose termékek
7517836

TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD
szuperkoncentrátum

Eco címkével ellátott, alacsony habzású, semleges kémhatású tisztítószer
vízálló kemény padlókhoz.

7520063

TASKI Sprint 200 Pur-Eco SD
szuperkoncentrátum

Eco címkével ellátott általános, alkoholos tisztítószer mindennapos használatra.
Üvegfelületek és vízálló kemény felületek csíkmentes tisztításához.

1,4 l

1%-os koncentráció: 280 db 500ml-es flakon
0,3%-os koncentráció: 100 db 5 literes vödör

7521591

TASKI Sani Cid Pur-Eco SD
szuperkoncentrátum

Eco címkével ellátott sav alapú fürdőszobai tisztítószer a saválló felületek mindennapos tisztítására. Bármilyen vízkeménység mellett használható, kemény víz esetén is.

1,4 l

1%-os koncentráció: 280 db 500ml-es flakon
0,3%-os koncentráció: 100 db 5 literes vödör

7518997

TASKI Sani 4 in 1 SD
szuperkoncentrátum

Általános koncentrált tisztító-, fertőtlenítőszer, vízkőoldó, és illatosító hatással.

1,4 l

2,5%-os koncentráció: 112 db 500ml-es flakon
1%-os koncentráció: 28 db 5 literes vödör

7520039

TASKI Sani 100 Pur-Eco SD
szuperkoncentrátum

Eco címkével ellátott fürdőszobai tisztítószer a vízálló felületek mindennapos
tisztítására. Megakadályozza a vízkő- és szappanlerakódások kialakulását.

1,4 l

1%-os koncentráció: 280 db 500ml-es flakon
0,3%-os koncentráció: 100 db 5 literes vödör

≈ 10 (töményen)

7517843

TASKI Degragerm SD
szuperkoncentrátum

Sporocid hatású napi tisztító-, fertőtlenítőszer szuperkoncentrátum minden
típusú, vízállló, kemény felületre és padlóra. Alkalmas kórházi záró fertőtlenítésre is.

1,4 l

0,86%-os koncentráció: 350 db 500ml-es flakon
0,54%-os koncentráció: 52 db 5 literes vödör

≈ 11 (töményen)

Megrendelő:

Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra!

≈ 8 (töményen)

< 2 (töményen)

