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Descrição
Detergente alcalino forte para pavimentos, especialmente desenvolvido para utilização 
em autolavadoras.

A sua fórmula de baixo teor de espuma, remove sujidade difícil e gordura de todos os 
pavimentos duros não-protegidos resistentes à água (exceto madeira não-tratada). 
Também ideal para decapagem superficial.

Propriedades
• Combinação eficaz de tensoativos e químicos alcalinos

• Grande poder emulsificante

• Baixo teor de espuma, ação rápida

• Aplicação versátil

• Fragrância fresca

• Formulado para preparar os pavimentos para novas camadas de proteção

Benefícios
• Ótimo desempenho de limpeza em todos os tipos de pavimentos duros resistentes 

à água (exceto madeira não-tratada)

• Limpa e remove eficazmente sujidade, gordura e camadas de proteção

• Ideal para utilização em autolavadoras

• Também adequado para monodiscos e sistemas de mopa molhada

• Deixa uma fragrância fresca e agradável

• Excelente decapante superficial permite uma melhor adesão das camadas adicionais

Instruções de utilização

Dosagem:
TASKI Jontec Forward está disponível em embalagens de vários tamanhos e pode ser 
doseado manualmente (Sistema Convencional) ou através de um dos nossos sistemas 
de doseamento (SmartDose™, J-Flex®, QuattroSelect®, IntelliDose™).

Para informação detalhada respeitante ao respetivo equipamento de doseamento 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

Manual:

Método de mopa molhada: Dosear/diluir o produto num balde cheio de água e aplicar 
a solução. Deixar atuar (não deixar secar a solução) e esfregar, em seguida remover 
a solução suja.

Máquina: Dosear/diluir o produto no tanque cheio de água e aplicar a solução. Deixar 
atuar (não deixar secar a solução) e esfregar, em seguida remover a solução suja.

Decapagem superficial: Dosear/diluir o produto num balde cheio de água ou no tanque 
cheio de água do monodisco ou da autolavadora. Aplicar a solução, deixar atuar durante 
5 minutos, esfregar e remover a solução suja. Enxaguar com água limpa.
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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) 
– sds.sealedair.com.

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

Compatibilidade do produto
Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível. Remover imediatamente quaisquer pingos 
ou salpicos em superfícies sensíveis a alcalinos (p. ex. rodapés de madeira, superfícies pintadas/envernizadas) com um pano molhado. 
Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, p. ex. madeira não-tratada e cortiça.
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Dados Técnicos

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

pH  
(em uso)

Densidade 
relativa 
(20 °C)

Sistema 
Convencional

TASKI Jontec Forward 2 x 5 L 25-250 ml/5 L (0,5 a 5 %) 50-200 ml/10 L (0,5 a 2%)
200 ml/10 L (2 % Decapagem 
superficial)

Líquido incolor, 
transparente

10 8,7 (1 %) 1,05 g/cm³

SmartDose TASKI Jontec Forward SD 1 x 1,4 L 0,2 % (70 baldes de 10 L): 
dosear 1 vez

0,2 % a 0,4 % (17 a 35 tanques de 
20 L) : bombear 1 vez

Líquido incolor, 
transparente

10 8,7 (1 %) 1,05 g/cm³

IntelliDose TASKI Jontec Forward ID 2 x 1,5 L N/A 0,2 %, 0,3 %, 0,5 % Líquido incolor, 
transparente

10 8,7 (1 %) 1,05 g/cm³

J-Flex TASKI Jontec Forward J-Flex 1 x 1,5 L
TASKI Jontec Forward J-Flex 1 x 5 L

0,2 a 0,5 % (60 a 150 baldes 
de 5 L)
0,2 a 0,5 % (200 a 500 baldes 
de 5 L)

0,2 ou 0,5 % (15 a 37,5 tanques 
de 20 L)
0,2 ou 0,5 % (50 a 125 tanques 
de 20 L)

Líquido 
amarelo-claro, 
transparente

11 8,5 
(0,5 %)

1,03 g/cm³

Quattro 
Select

TASKI Jontec Forward QS 2 x 2,5 L 0,2 a 0,4 % 0,2 a 0,4 %
0,4 % (Decapagem superficial)

Líquido 
amarelo-claro, 
transparente

11 8,5 
(0,5 %)

1,03 g/cm³

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


