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TASKI Jontec ESD
Statisch-absorberende vloeremulsie

Productomschrijving
Statisch-absorberende vloeremulsie, speciaal ontwikkeld om elektrostatische
ladingen van eender welk vloeroppervlak te absorberen of om de geleiding van
vloeren te herstellen. Deze vloeremulsie creëert een warme, hoogglanzende
beschermlaag en vervangt een brede waaier van onderhoudstechnieken. Ideaal
voor plaatsen waar het probleem van elektrostatische ladingen zich stelt. Ook
uitermate geschikt voor ESD-goedgekeurde vloeren, niet alleen ter
vereenvoudiging van de schoonmaak ervan, maar ook om de vloer er langer
mooi te laten uitzien.

Belangrijke eigenschappen
• Creëert een warme, hoogglanzende beschermlaag
• Versterkt met AvetranTM om de ESD-mogelijkheden te verzekeren
• ESD-goedgekeurd door onafhankelijke laboratoria
• Slipbestendig overeenkomstig de internationale normen (ASTM D-2047)

Voordelen
• Beschermt uw vloer tegen beloop en vereenvoudigt de reiniging
• Sluit het risico van elektroschokken uit en beschermt dus instrumenten tegen

beschadiging
• Voldoet aan de basisvereisten van IEC 61340-5-1 en EN 100015-1
• Veiligheid gegarandeerd voor werknemers, patiënten en klanten
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Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Het product is gebruiksklaar; onverdund te gebruiken.

Toepassing:
Alleen gestripte en grondig gereinigde vloeren behandelen die volledig droog zijn.
Het product gelijkmatig over de vloer gieten en gelijkmatig met een inwasapparaat verdelen in overlappende
banen van 1-1.5m. 3 lagen aanbrengen en na elke laag minstens 1 uur laten drogen. Na het aanbrengen van de
laatste laag de vloer minstens 1 uur laten drogen alvorens er opnieuw over te lopen.

Deze behandeling regelmatig behandelen om het elektrostatische absorptievermogen en de mooie glans te
behouden: om de 3 maanden op plaatsen met middelmatig tot veel beloop, en om de 6 maanden op plaatsen
met weinig beloop.

Onderhoud:
Na elke nieuwe behandeling steeds 48uur wachten alvorens de vloer nat te reinigen, ongeacht de manier van
schoonmaken.
Losliggend vuil dagelijks verwijderen met een droge mop.
De vloer met Jontec Destat onderhouden om het elektrostatische absorptievermogen te behouden. Jontec
Destat 3 maal per week aanbrengen op plaatsen met middelmatig tot veel beloop. Op plaatsen met weinig
beloop volstaat 1 maal per week. De vloer niet reinigen na toepassing. Het product 3 maal per week aanbrengen
in droge omgevingen om de statische absorptie-meetwaarden laag te houden.

Belangrijk:
Niet verdunnen of mengen met andere producten.
Niet buiten of op natte plaatsen gebruiken.
Niet bewaren bij temperaturen onder 5°C.
De toepassings- en onderhoudsprocedures respecteren.

Technische gegevens
Uitzicht: melkachtige, witte vloeistof
Relatieve dichtheid [20°C]: 1.03
pH-waarde onverdund: 8.6 � 9.1
Verbruik: 10-40 ml/m²

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als specificatie opgevat worden.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het
Veiligheidsinformatieblad.
Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Het product in de originele gesloten verpakking bewaren en beschermen tegen extreme temperatuurwaarden.
Het product niet bewaren bij temperaturen onder 5°C.

Goedkeuringen
Getest op slipbestendigheid volgens ASTM D-2047.
ESD-goedgekeurd volgens het SP Swedish National Testing and Research Institute, goedkeuringsnummer 230-
03-0041, testrapport F309115.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
7512701 2x5L
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