
TASKI® Jontec Forward/SD/ J-
Flex/QS/ID 
Detergent alcalin concentrat, pentru pardoseli, cu 
spumare redusă 

Descriere 

Detergent alcalin pentru spălări grele, special conceput pentru maşini automate de 
curăţat pardoseala. Formula cu spumare redusă îndepărtează eficient depunerile 
persistente, murdăria şi grăsimile de pe toate pardoselile lavabile neprotejate (cu 
excepția lemnului neimpregnat). Ideal pentru decaparea superficială. 

Proprietăți de bază 

• Combinaţie eficientă de surfactanţi şi substanţe alcaline

• Putere bună de emulsifiere

• Spumare redusă, acțiune rapidă

• Multiple aplicaţii

• Miros plăcut

• Formulat pentru pregătirea pardoselilor pentru acoperire superioară

Avantaje 

• Performanţe de curăţare foarte bune pentru toate tipurile de pardoseli
lavabile (cu excepția lemnului neimpregnat).

• Curăţă şi îndepărtează eficient murdăria, grăsimile şi pelicula formată de alte
produse de întreţinere

• Ideal pentru mașini automate de spălat pardoseala

• Adecvat şi pentru aplicările cu monodiscul şi pentru sistemele de aplicare umedă cu
mopul

• Lasă o aromă proaspătă şi plăcută

• Excelent decapant superficial, conferă o aderenţă superioară emulsiei aplicate
ulterior

Instrucțiuni de utilizare Dozare: 

TASKI Jontec Forward este disponibil în ambalaje de diverse dimensiuni și poate fi 
dozat fie manual (concentrat standard), fie prin unul dintre echipamentele noastre de 
dozare (SmartDose, J-Flex, QuattroSelect, IntelliDose). Pentru informații detaliate cu 
privire la echipamentul specific de dozare vă rugăm să consultați tabelul cu date 
tehnice. Printr-o dozare corectă, cheltuielile sunt reduse, iar impactul asupra mediului 
înconjurător este minim. 
Aplicare 
Manual: 

Dozați/diluați produsul într-o găleată umplută cu apă și aplicați soluția. Lăsaţi să 
acţioneze (nu lăsaţi să se usuce) şi frecaţi, după care îndepărtaţi soluţia uzată. 

Mașină: 

Dozați/diluați produsul în rezervorul mașinii umplut în prealabil cu apă și aplicați 
soluția. Lăsaţi să acţioneze (nu lăsaţi să se usuce) şi frecaţi, după care îndepărtaţi 
soluţia uzată. 

Decapare superficială: 

Dozați/diluați soluția într-o găleată umplută cu apă sau în rezervorul de apă al mașinii 
monodisc/mașinii automate. Aplicați soluția, lăsați să acționeze timp de 5 minute, 
frecați și îndepărtați soluția uzată. Clătiţi cu apă curată. 

F4h 

© A.I.S.E. 



TASKI® Jontec Forward /SD/Jflex/QS/ID F4h 
Detergent alcalin concentrat, pentru pardoseli, cu spumare redusă 

Date tehnice 

Platformă 
Număr 
SKU Descriere/Dimensiuni ambalaj Găleată Mașina de spălat și 

uscat pardoseli 
Aspect 

pH 
(conc.) 

pH (în 
soluție) 

Densitate 
relativă 
(20°C) 

Concentrat 
standard 

TASKI Jontec Forward 1 x 10 litri 
TASKI Jontec Forward 2 x 5 litri 

25-250 ml / 5 litri (0,5 - 5%) 50-200 ml /10 litri (0,5 
- 2%) 

200 ml/10 litri (2% 
decapare superficială) 

lichid 
limpede, 
incolor 

10 8,7 (1%) 1,05 g/cm³ 

SmartDose TASKI Jontec Forward SD 1 x 1,4 litri 0,2% (70 în găleată de 10 litri): 1 doză 
de pompă 

0,2% - 0,4% (17  - 35 
în rezervor de 20 litri): 1 
doză de pompă 

lichid 
limpede, 
incolor 

10 8,7 (1%) 1,05 g/cm³ 

Intellidose TASKI Jontec Forward ID 2 x 1,5 litri Nu este cazul 0,2%, 0,3%, 0,5% lichid 
limpede, 
incolor 

10 8,7 (1%) 1,05 g/cm³ 

Jflex TASKI Jontec Forward J-flex 1 x 1,5 litri 
TASKI Jontec Forward J-flex 1 x 1,5 litri  
TASKI Jontec Forward J-flex litri  x 5 L 

0,2 - 0,5% (60 -150 /în găleată de 5 litri) 
0,2 - 0,5% (60 -150 /în găleată de 5 litri) 
0,2 - 0,5% (200 - 500 /în găleată de 5 
litri) 

0,2 sau 0,5% (15 - 37,5 
în rezervor de 20 litri): 

0,2 sau 0,5% (15 - 37,5 
în rezervor de 20 litri): 

0,2 sau 0,5% (50 - 125 
în rezervor de 20 litri): 

lichid 
limpede, 
galben 
pal 

11 8,5 (0,5%) 1,03 g/cm³ 

Quattro 
Select 

TASKI Jontec Forward QS 2 x 2,5 litri 0,2 - 0,4% 0,2 - 0,4% 

0,4% (decapare 
superficială) 

lichid 
limpede, 
galben 
pal 

11 8,5 (0,5%) 1,03 g/cm³ 

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţia normală şi nu trebuie interpretate ca specificaţii. 

Informaţii despre manipulare și depozitare în condiții de siguranţă 

Un ghid complet despre manevrarea şi eliminarea acestui produs este furnizat într-o Fişă cu date de securitate(SDS) separată. 
https://sds.sealedair.com/.  

Exclusiv pentru utilizatorii profesionişti/specialiști. Păstraţi produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme. 

Compatibilitatea produsului 

Testaţi compatibilitatea produsului într-un loc ascuns, înainte de utilizare. Îndepărtați imediat cu o lavetă umedă orice stropi 
de soluție de pe suprafețele sensibile la alcali (de ex. parchet, suprafețe vopsite/lăcuite). A nu se utiliza pe pardoseli sensibile 
la apă, precum lemnul neimpregnat sau plută. 
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