
TASKI® Jontec Restore 
Sprayreiniger/onderhoudsmiddel

Omschrijving
Hoogglans sprayreiniger/onderhoudsmiddel, voor gebruik op beschermde 
en onbeschermde vloeren. Kan worden toegepast met lage- en hoge toeren 
éénschijfsmachines (165 - 1200 rpm). Ideaal in combinatie met het TASKI Omni-systeem.

Eigenschappen
• Combinatie van hoogwaardige polymeren, wassen en effectieve oplosmiddelen

• Voorziet de vloer van een dunne beschermende laag

• Speciaal geformuleerd om toe te passen in combinatie met hoge toeren 
éénschijfsmachines

• Universele toepassing

• Bevat O.N.T. geurneutralisatie technologie

Voordelen
• Reinigt en beschermt de vloer in één stap

• Herstelt krasjes en beschadigingen in de vloeremulsie en laat een hoogglans laag achter

• Droogt zeer snel, zodoende kan het product worden toegepast zonder dat vloer 
afgezet hoeft te worden

• Kan direct worden gebruikt op de meeste onbeschermde vloeren en met iedere 
éénschijfsmachine om de vloer te reinigen en te beschermen

• Neutraliseert onaangename geurtjes

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
TASKI Jontec Restore is gebruiksklaar. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over 
dosering de tabel met technische gegevens. Correcte dosering bespaart kosten en 
minimaliseert schadelijke gevolgen voor het milieu.

Toepassing:
Mop de vloer klamvochtig, vul een sprayapparaat van de éénschijfsmachine (bv. een 
TASKI ergodisc omni) met het product en voorzie de machine van een rode pad. Spray het 
product rechtstreeks op de vloer en behandel de vloer direct aansluitend met de machine.

Het product is tevens geschikt voor de polijstspray-methode in combinatie met alle 
snelheden éénschijfsmachines.
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Technische gegevens

Platform Artikelnummer Omschrijving/Verpakking Gebruiksklaar Uiterlijke kenmerken
pH waarde 
(onverdund)

pH waarde 
(verdund)

Relatieve 
dichtheid (20°C)

Standaard 
concentraat

7512349 TASKI Jontec Restore 2x5L 100% Witte, ondoorzichtige 
vloeistof

≈ 8 ≈ 8 0.99 g/cm³

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS). https://sds.sealedair.com/. 

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

Veilig gebruik
Niet verdunnen of mengen met andere producten. Zodra de pad vuil is (door extreme vervuiling of op grote oppervlakken), de pad 
omdraaien of vervangen door een schone pad.

Reiniging van de pad: 
Week vuile pads ‘s nachts in een 2% stripperoplossing (bijvoorbeeld Jontec Futur). Spoel vervolgens grondig uit en laat drogen.

Milieu-informatie
De oppervlakte-actieve  stoffen die in dit product worden gebruikt zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eis van EG 
richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en latere wijzigingen.
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