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Ez az információ és minden egyéb műszaki tanácsadás a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapul. Ez azonban nem jelent 
semmilyen felelősséget vagy egyéb jogi kötelezettséget részünkről; ez vonatkozik harmadik felek meglévő szellemi tulajdonjogaira 
is, különösen a szabadalmi jogokra. Különösen nem kívánunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vállalni, és jogi értelemben 
nem garantáljuk a termék tulajdonságait. Fenntartjuk a jogot, hogy a technológiai vagy egyéb fejlesztések miatt változtatásokat 
hajtsunk végre.

JELLEMZŐK ELŐNYÖK

Sokoldalú tisztítószer minden kemény felületen használható minden ipari környezetben, beleértve az élelmiszeripart is.

Nem maró, nem oldószeres Kevésbé agresszív az érzékeny felületeken; nem károsítja a festéket, lakkot és más felületeket, ha az utasításoknak 
megfelelően használják.

Nem gyúlékony  Nincs korlátozás a használatra vagy tárolásra vonatkozóan.

Koncentrált formula Használja a szükséges tisztítási teljesítménynek megfelelően - lásd a fenti hígítási útmutatót.

Nem illatosított Alkalmas olyan környezetben való használatra, ahol a parfümök nem előnyösek, pl. élelmiszer-kezelő területeken.

Alacsony szag Használat közben nincs kellemetlen szag, ideális tartós használatra vagy zárt térben történő használatra.

Folyékony formátumú formula Könnyen keveredik a vízzel, anélkül, hogy eltömítené a fúvókákat vagy a berendezéseket.

Ingyenes öblítés Teljesen leöblíthető a felületekről, nem hagy maradványokat.

CSOMAGMÉRETEK

KÉSZLETKÓD MÉRET

JAN600 5 litre

JAN76V 25 litre

FELÜLETTISZTÍTÁS

Janitol® Original 
Többcélú kemény felületi tisztítószer.

TERMÉK LEÍRÁSA  
Nem maró, nem szennyező, többcélú tisztítószer minden általános tisztítási és 
zsírtalanítási alkalmazáshoz.   

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A legtöbb mosható kemény felületen használható. Alkalmazható ecsettel, felmosóval, 
szórófejes permetezővel, ronggyal, magasnyomású mosóval vagy padlósúrolóval. 
(lásd az alábbi útmutatót).

DILUTION GUIDE
Használható tisztán vagy vízzel hígítva, a tisztítandó felülettől függően. 
• 1:80 - 1:40 (1,2% - 2,5%) arányban hígítva általános tisztításhoz és  
 zsírtalanításhoz.
• 1:40 - 1:10 (2,5% - 10%) hígításban erős tisztításhoz és zsírtalanításhoz.
• 1:80 - 1:10 (1,2% - 10%) hígításban padlósúroló gépekhez
• Forró víz használata növeli a termék tisztító képességét.

KIÖMLÉS
Kiömlés esetén a nagy részét fel kell mosni, a maradékot pedig fel kell hígítani 
a szennyeződésre. lefolyóba vízzel. A nagy mennyiségű kiömlött anyagot ipari 
hulladékként kezelje. 

TÁROLÁS: 
Eredeti lezárt tartályban tárolja. Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet.
Ez a csomagolás újrahasznosítható vagy jól lecsöpögtetve ártalmatlanítható,
normál háztartási vagy ipari hulladékként.
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