
F4d
Descrição
Detergente neutro para limpeza de todos os pavimentos duros resistentes à água. A sua 
fórmula neutra, juntamente com uma mistura especial de detergentes, torna o produto 
muito eficaz para a limpeza, pelo método normal ou pelo método de spray, de todos os 
principais tipos de pavimentos protegidos ou não protegidos.

Propriedades
• pH neutro

• Combinação de diferentes tipos de tensoativos

• Aplicação versátil

• Tecnologia Neutralizadora de Odores (O.N.T.)

• Utilização segura em pavimentos desportivos

Benefícios
• Adequado para todos os tipos de pavimentos duros resistentes à água, 

protegidos ou não

• Ótimos resultados de poupança graças ao seu excelente desempenho de limpeza 
a baixa dosagem

• Ideal para aplicação com mopa ou pelo método de spray com monodisco

• Também adequado para aplicação com autolavadora

• A tecnologia O.N.T. neutraliza os maus odores, realçando a fresca fragrância a maçã

• Utilização segura em pavimentos desportivos (testado e aprovado pelo Instituto MPA 
da Universidade de Estugarda)

Instruções de utilização

Dosagem:
TASKI Jontec Asset necessita de diluição. Para informação detalhada respeitante à 
dosagem por favor consulte a tabela de dados técnicos que consta no verso. A dosagem 
correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

Aplicação

Método manual:
• Dosear o produto para um balde cheio de água, aplicar a solução, se necessário 

deixar atuar, e remover a solução suja

Método de spray:
• Monodisco, equipado com dispositivo pulverizador e um disco vermelho

• Dosear o produto no dispositivo pulverizador e pulverizar para limpar o pavimento

Máquina:
• Dosear o produto no tanque cheio de água do monodisco ou da autolavadora, 

aplicar a solução, esfregar e remover a solução suja
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Segurança na armazenagem e manuseamento
Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – 
https://sds.sealedair.com.

Apenas para uso profissional/especialistas. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Compatibilidade do produto
Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, p. ex. madeira não tratada e cortiça.

Informação ecológica
Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelas Diretivas 73/404/CEE e 
73/405/CEE, e alterações subsequentes.

Homologações
DIN V 18032-2:2001-04 certificado n.º 903 0112 000-2 Whr, data de emissão: 01.07.2015 (Instituto MPA da Universidade de Estugarda, 
Alemanha).
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Dados Técnicos

Sistema Descrição/Embalagem disponível Método de balde Máquina Aspeto
pH 
(puro)

pH 
(em uso)

Densidade 
relativa (20 °C) 

Sistema 
Convencional

TASKI Jontec Asset 2 x 5 L 1 % (50 ml para 
balde 5 L) Máx. 5 %

Autolavadora: 1 % (100 ml para tanque 10 L) Máx. 5 %
Monodisco (Método de spray): 10 %
(75 ml para garrafa pulverizadora 750 ml) Máx. 50 %

Líquido rosa, 
transparente

9 8,5 1,01 g/cm3

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.
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