TASKI® Jontec Matt
Mat Gulvpolish

F2f

Beskrivelse
Mat gulvpolish til de fleste jævne gulve, som kan tåle vand. Det matte udseende
forhindrer at gulvet synes glat. Produktets resistens overfor alkohol- og
desinfektionsmidler gør det velegnet til hospitals- og plejesektoren.
Egenskaber
• Enestående mat udseende
• Hård, holdbar og slidstærk
• Mere modstandsdygtig overfor alkohol og desinfektionsmidler end traditionel
gulvpolish
• Skridsikker i henhold til ASTM D-2047
• Nem at påføre og reparere
Fordele
• Giver en mat og beskyttende film
• Modstandsdygtig overfor slid og snavs, selv i områder med høj trafik
• Velegnet til hospitals- og plejesektoren pga. alkoholresistens og det matte udseende
• Anbefales til de fleste gulvtyper såsom vinyl, linoleum, sten, behandlet træ og kork gulve
• Kan påføres med en ren moppe eller polish-påsmører
Brugsanvisning
Dosering: Klar-til-brug. Anvendes ufortyndet
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TASKI® Jontec Matt
Mat Gulvpolish
Anvendelse
• Rystes grundigt før brug. Påføres kun på gulve, der er grundigt rengjorte, skyllet med vand og helt tørre. (Dog med undtagelse af
gammel polish fjernet med Jontec N°1 på vinyl/PVC gulve, hvor efterskylning ikke er nødvendigt). Porøse og ødelagte gulve påføres en
af Diverseys porefylder inden polish udlægningen.
• Hæld lidt produkt ud på gulvet og fordel det jævnt med en polish-påsmører i baner a 1-1.5 m. og overlap, mens polishen stadig er
våd. Lad gulvet tørre helt (20-30 minutter), inden yderligere lag påføres. Påfør to lag på ikke porøse, jævne gulve. Tre lag er normalt
tilstrækkeligt til porøse gulve.
• Linoleum: Når det første lag er tørt, kan det evt. skures med en skuremaskine påsat en blå rondel, fugtmoppes og lad tørre
fuldstændigt, før næste lag påføres.
• Topskuring og pålægning af nyt lag: Anvend Jontec Forward til at fjerne et lag polish og sug snavsevandet op med en
gulvvaskemaskine, vandsuger eller mop. Lad gulvet tørre helt inden der lægges nye lag af Jontec Mat.
Tekniske data
Platform

Varenr.

Beskrivelse/Pakke str.

Klar-til-brug

Farve

pH værdi

pH værdi
brug

Vægtfylde
(20°C)

Standard koncentration

7513194

TASKI Jontec Matt 2x5 ltr.

Klar-til-brug - 100%

Mælkehvid væske

≈9

≈9

1.02 g/cm³

Ovenstående data er typisk for en normal production, og bør derfor ikke anses som specifikation
Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring.
Sikkerhedsinstruktion
Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. (SDS).
https://sds.sealedair.com/.
Kun til professionelt brug/specialister.
Opbevaring
Skal opbevares i tillukket original emballage. Må ikke opbevares ved temperaturer under 5°C..
Vigtigt
Skal rystes grundigt før brug. For at undgå streger eller glatte gulve påfør altid mindst 20 ml produkt/m2 i hvert lag. Må ikke fortyndes
eller blandes med andre midler. Må ikke bruges på kvartsvinyl, og uforseglet kork eller trægulve.
Hammerslået gummi eller nopgulve: Søg nærmere oplysninger. Må ikke bruges udendørs eller i vådområder.
Godkendelser
Testet i henhold til ASTM D-2047 (skridsikkerhed).
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