
Jontec Best 
Degresant neutru pentru pardoseli, cu spumare redusă 

Descrierea produsului 
Jontec Best este un degresant pe bază de solvenţi cu spumare redusă, 
destinat spălărilor grele, fiind special conceput pentru îndepărtarea uleiurilor 
minerale, a petelor de vaselină, a urmelor de cauciuc şi a murdăriilor 
hidrosolubile, de pe toate tipurile de pardoseli dure, lavabile. La dozajul minim 
recomandat este sigur în aplicare pe pardoseli protejate cu emulsie. 
Proprietăţi de bază 
pH neutru 
Putere mare de emulsifiere 
Spumare redusă, acţiune rapidă 
Aplicaţii multiple 
Produs ecologic, fără impact asupra mediului, atunci când este eliminat în 

apele uzate 
Avantaje 
Sigur în utilizare pe toate tipurile de pardoseli dure, lavabile 
Îndepărtează rapid şi eficient uleiurile şi petele de vaselină minerale şi 

sintetice, urmele de anvelope lăsate de motostivuitoare, precum şi murdăriile 
hidrosolubile 
Ideal pentru maşini automate de pardoselă: Spumarea redusă facilitează 

absorţia soluţiei şi utilizarea optimă a rezervorului de soluţie uzată 
Adecvat aplicaţiilor cu monodiscul şi pentru sistemele de aplicare umedă, cu 

mopul 
Adecvat îndepărtării prin sisteme de canalizare prevăzute cu separatoare de 

grăsimi 
Instrucţiuni de utilizare 
Dozare: 
Dozaj minim: 100ml pentru 10l soluţie (1% / 1:100). Pentru suprafeţe 
foarte murdare, creşteţi concentraţia până la 5% şi permiteţi 
să acţioneze. 
Maşini automate de 
pardoseală: 
100-250ml pentru 10l soluţie (1-2.5%). 
Aplicare: 
Manual: 
Dozaţi preparatul într-o găleată cu apă şi aplicaţi soluţia pe pardoseală. Lăsaţi 
să acţioneze, frecaţi, apoi îndepărtaţi soluţia uzată (cu aspiratorul sau cu 
racleta). 
Maşină: 
Dozaţi preparatul în rezervorul maşinii automate de pardoseală sau al 
monodiscului, umplut în prealabil cu apă şi aplicaţi soluţia. Lăsaţi soluţia să 
acţioneze puţin, după caz, frecaţi şi îndepărtaţi soluţia uzată. 
Metoda indirectă pentru grad ridicat de murdărie (maşină automată): Spălaţi şi 
frecaţi pardoseala, fără aspirare, lăsaţi să acţioneze timp de 5 . 10 minute, apoi 
frecaţi din nou şi aspiraţi soluţia uzată. 
Pentru rezultate optime, pre-trataţi petele prin pulverizare. 
Jontec Best 
Date tehnice 
Aspect: lichid transparent, incolor 
Densitate relativă [20°C]: 0.99 



pH (conc.): 9.0 - 9.5 
pH (în uz): 8.4 +/- 0.5 la diluţie 1% 

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţie şi nu trebuie interpretate ca specificaţii de calitate. 
Informaţii despre manipulare şi depozitare în siguranţă 
Manipularea 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. R63408, 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 
G11966 2 x 5 L Bidon din plastic 


